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ALLERZIELEN 
De eik, hij viel, 
hij deed mijn aarde beven 
en in mijn dierbaar landschap 
gaapt een pijnlijk gat. 
Daar ligt het sterke hout, 
met al het kwetsbaar blad 
tot voedsel 
van veelsoortig ander leven. 
Ik zie het kiemend groen 
in ’t vrijgekomen licht, 
wen langzaam  
aan meer lucht 
en een ander vergezicht. 
 
Willemijn Hogerzeil 

 
 
 
BESTE PAROCHIANEN, 
 
Van harte hoop ik dat het met jullie allemaal goed gaat!  
 
Wij hebben dit jaar een mooie, lange en warme zomer gehad en nu zitten wij al helemaal in 
de herfst. Dit seizoen kan ook zeker mooi zijn, ook al regent het misschien best veel en is 
het niet echt warm. In de kerk is de maand november zeker heel speciaal omdat wij in deze 
maand een aantal bijzondere en belangrijke feesten vieren. 
Zoals u weet op 1 november vieren wij het Hoogfeest van Allerheiligen. Het is een 
vreugdevolle dag, want op die dag gedenken we al diegenen die vóór ons leefden en 
doordat ze Gods wil in hun leven vervulden, het goede deden, het eeuwige geluk bereikten 
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en bij God in de hemel zijn. De Kerk herdenkt niet alleen officieel erkende heiligen, d.w.z. 
zij die zalig en heilig verklaard zijn, maar ook alle andere gelovige overledenen die al in de 
hemel zijn. Wij kunnen in hen onze voorsprekers bij God zien en voorbeelden om na te 
volgen. Iedere gedoopte heeft zijn eigen patroonheilige; zo heeft ook elke kerk zijn 
patroonheilige (hier in Schagen is het Sint Christoforus). Deze heiligen willen ons zeker 
helpen, wanneer wij naar de kerk komen voor een moment van stilte en gebed, of om een 
kaarsje aan te steken kunnen wij ook hen om hulp vragen.  
Op 2 november is de dag van de gedachtenis, die wij Allerzielen noemen, van alle overleden 
gelovigen. Wij komen dan samen in de kerk en gedenken al onze overledenen van het 
afgelopen jaar. Het is zeker een speciaal moment vooral voor diegenen die in de afgelopen 
tijd een dierbare hebben verloren en hen nog erg missen. Het is ongetwijfeld heel moeilijk, 
maar wij hopen dat de viering in de kerk, het gezamenlijke gebed, de droefheid kan 
verzachten. 
Als wij dan verder kijken: op 20 november vieren wij het Hoogfeest van Christus Koning van 
het Heelal. Het feit dat Christus Koning van het Heelal is betekent dat Hij Koning is van alles, 
en dat moet onderstreept worden: van alles wat bestaat. Als wij dat beseffen kan het ons 
helpen en hoop geven. Christus is dus Koning van de hele geschiedenis, dus van alles wat 
er in de wereld gebeurt en van alle mensen. Natuurlijk zien wij in de wereld en misschien 
ervaren wij ook veel slechte dingen. In het nieuws horen wij over oorlogen, natuurrampen 
enz., persoonlijk hebben wij ook te maken met moeilijke dingen zoals ziektes of andere 
zorgelijke situaties. Het Hoogfeest van Christus Koning herinnert ons eraan, dat Jezus 
macht heeft over dat alles, dat Hij de wereld en ons niet verlaat, maar alles ten goede zal 
leiden en dat Hij uiteindelijk vrede en geluk aan iedereen wil geven. 
Het Hoogfeest van Christus Koning is het einde van het liturgisch jaar en dat betekent dat 
het de zondag daarop, dus 27 november, de eerste zondag van de Advent is. Hiermee 
zullen wij de tijd beginnen van de vreugdevolle voorbereiding op Kerst, de geboorte van 
Jezus.   
 
Ik wens u allen van harte Gods zegen toe! 
 

Maciej Grądzki, kapelaan 
 

Als u een gesprek wenst met pastoor Ivan, kapelaan Maciej, diaken Piet of 
catechiste Monica, belt u dan naar de pastorie 0224-212415 of stuur een e-mail naar 
secretariaat@rkkerkschagen.nl en er wordt spoedig een afspraak met u gemaakt. 
 
Wilt u een afspraak maken om te biechten, dan kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met pastoor Ivan, 06-17129642 of kapelaan Maciej 06-25574966. 
 

 
VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Beste Parochianen, 
 
De herfst is rustig begonnen en we genieten nog van de zon wat zeker zal helpen bij het 
verbruik van de energie en dus besparing van je eigen budget. 
De energiecrisis zal nog wel even voortduren. Dit betekent nu al dat er heel veel 
energiekosten zijn voor de kerk. Afijn, de echte winter zal een keer komen en daarmee de 
kou. 
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Het bestuur is voornemens de verwarming in de kerk niet meer voluit te laten branden. Het 
zal wat minder worden en de achterste brander blijft uit. Dus, als u behaaglijk wilt zitten, 
schuif dan door naar voren of trek anders wat warms aan. Het is uw keuze! 
Er gaat momenteel meer geld uit dan er binnenkomt in onze kerk en dat is zorgelijk. Hoe 
lang houden we dat nog vol?! Niet alleen door de energiekosten, maar ook omdat er veel 
andere (onderhoud)kosten zijn. Alles is duurder geworden en daar hebben wij ook last van. 
Gelukkig wordt er nog gul gegeven aan de kerkbalans en daar danken wij u voor. De stand 
op dit moment is € 43.965.54. Het zou fijn zijn als we de € 50.000 gaan behalen. Wilt u een 
aparte donatie doen dan is dat altijd mogelijk. In de Hoeksteen en op onze website staan de 
rekeningnummers. 
Nu we het toch over financiën hebben: op 13 november, de Dag van de ‘armen’, zal de PCI 
haar jaarlijkse collecte houden. Wij zijn als bestuur blij dat deze parochiële werkgroep kan 
zorgen voor velen die het hoofd financieel niet meer boven water kunnen houden. 
 

 
 
Oktober, de Mariamaand; in onze Kerk zijn de maanden mei en oktober speciaal aan 
Maria gewijd.  

 
De zomermaanden zijn voorbij 
gevlogen en gelukkig zijn veel 
activiteiten weer op het niveau van 
voor de coronatijd. Hoewel, corona 
ligt weer op de loer en het blijft 
uitkijken. We maken er met z’n allen 
het beste van. 
 
U heeft het in de zondagse viering 
al van pastoor Ivan kunnen 
vernemen. Hans Bruin is 
aangesteld tot diaken van m.n. 

onze parochie en Piet Steur heeft zijn emeritaat aangevraagd per 1 januari 2023. Natuurlijk 
zal Piet niet uit beeld zijn, daar is hij teveel voor betrokken bij onze parochianen. Wij heten 
als bestuur diaken Hans Bruin van harte welkom. Van Piet Steur nemen we nog geen 
afscheid. Hij zal zelf aangeven hoe we dat t.z.t. gaan invullen. 
 
 
HERHAALDE OPROEP. Het Parochiebestuur kampt met gebrek aan bestuursleden. 
Gelukkig zijn de benoemingen van onze penningmeester Dihal Anthiresu en vice-voorzitter 
Co Wiskerke verlengd. Hoewel die van Co formeel loopt tot de zomer volgend jaar omdat 
het regelement voorschrijft dat je met 75 moet 
stoppen. We hopen voor die tijd een nieuwe 
vice-voorzitter te mogen begroeten. De functie 
ven secretaris is nog steeds vacant. Met andere 
woorden: ”wie gaat er aan de zijlijn vast met ons 
meelopen? Schroom niet, doe het gewoon.” Bent 
u die persoon of kent u iemand binnen uw 
familie-, kennissen- of vriendenkring die zich bij 
ons bestuur wil voegen om secretariële 
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werkzaamheden te verrichten. Laat het ons weten en kom langs voor een praatje. Het kan 
allemaal stapje voor stapje.  
 
Ook over de functie van Frans Bos is al meerdere malen gesproken. Zijn leeftijd begint echt 
te tellen. En we zijn nog steeds naarstig op zoek naar een persoon die met Frans wil 
meelopen om de technische zaken in onze gebouwen van hem over te nemen. Stel dat 
Frans ermee gaat (of moet) stoppen en dat er geen vervanger is, dan zullen onze uitgaven 
nog hoger worden omdat we dan alles moeten uitbesteden. Wij vragen u ons te helpen om 
de kerk, met daarbij alles wat er omheen speelt, draaiende te houden. Zonder bestuur en 
vrijwilligers lukt dat niet, samen moeten we de kerk van Schagen draaiende houden! 

 
Onlangs zijn enkele personen van de Fa. Noorlander 
Orgelmakerij bij ons geweest om opnames te maken 
van de registers van het Nicholson orgel. Het 
Nicholson orgel krijgt een enorme wereldwijde 
exposure. Juist de doelgroepen die gericht zijn op 
orgels en orgelspelen worden door deze firma 
bediend. Die gebruikers zijn wereldwijd verspreid. 
Het orgel wordt prominent bij deze doelgroep in de 
spotlights gezet.  
www.noorlanderorgels.com Voor onze kerk heeft dit 
extra inkomsten gegenereerd.  
 
Het Parochiebestuur wenst u alle goeds toe voor de 
komende tijd. 
 

 
 
 
 

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.  

 
AANVRAAG EMERITAAT 
 
Beste parochianen,  
 
Op 1 juli van dit jaar heb ik een brief gestuurd naar onze bisschop, Monseigneur Hendriks. 
In de brief vraag ik mijn emeritaat aan per 1 januari 2023. De globale inhoud van die brief 
wil ik graag met u delen.  
 
Monseigneur,  
 
‘Op 11 december 2004 heeft Mgr. Punt mij tot diaken gewijd. Diaken ben je voor het leven 
maar de werkzaamheden daarbij kunnen variëren. Na mijn wijding, ik was toen bijna 60 
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jaar, wilde ik me toch zeker 10 jaar lang voor God, de Kerk en de mensen gaan inzetten; 
inmiddels zijn dat er 18 geworden. Circa 5 jaar geleden wilde ik enkele taken afstoten. Ik 
zou niet meer voorgaan bij uitvaarten en sommige vergaderingen niet meer bijwonen. 
Maar kort daarna werd onze pastoor/deken Eduard Moltzer ziek en pakte ik de afgestoten 
taken weer op. 
 
Intussen hebben we al enige tijd weer een pastoor en een kapelaan. En natuurlijk kunnen 
zij een diaken met wat kennis en ervaring in de parochie goed gebruiken. Daarom ben ik 
tot nu toe op mijn post gebleven. Maar al enige tijd overweeg ik om mijn overijverige 
Martha-instelling te verruilen voor de instelling van Maria en wat vaker aan de voeten van 
de Heer te gaan zitten. Dat mag volgens mij als je bijna 78 bent, om niet te zeggen ‘dat 
moet’, alleen al om jezelf te leren relativeren.  
 
Sinds mijn wijding is er in mijn privé-situatie ook nogal wat veranderd. De lichamelijke 
gezondheid van Solveg is kwetsbaar gebleken. Het gaat naar omstandigheden goed met 
haar. Ze steunt me fantastisch bij al mijn diaconale werkzaamheden maar ze vindt het 
allemaal wel erg veel. Daarbij zijn we ook al 8 jaar de mantelzorgers van Solveg’s 99 jarige 
moeder. En daarbij wil ik ook graag meer tijd en aandacht geven aan onze (klein)kinderen 
en aan mijn 10 broers en zussen en hun partners, want mijn parochiële werkzaamheden 
kregen tot nu toe bijna altijd voorrang.  
Monseigneur, u zult uit het voorgaande begrijpen dat ik om verschillende redenen uitzie 
naar mijn emeritaat. Aan deze aanvraag is een hele worsteling vooraf gegaan, net zo’n 
worsteling als toen ik het groot seminarie Warmond verliet. Destijds dacht ik steeds aan 
de woorden in de koepel van het klein seminarie Hageveld: ‘Niet gij hebt Mij maar Ik heb 
u uitgekozen.’ Met die woorden ging ik destijds niet lichtzinnig om. En nu speelt 
voortdurend de tekst van de wijding door mijn hoofd: ‘Hier ben ik - zend mij’ -. Vanuit deze 
gedachten doe ik de aanvraag toch nog met gemengde gevoelens. De afgelopen 
maanden ben ik dan ook verschillende keren aan deze brief begonnen, maar ik maakte 
hem steeds niet af, tot vandaag.  
 
Tijdens mijn emeritaat ga ik niet achter de geraniums zitten, want ik blijf natuurlijk diaken. 
Maar diaconale werkzaamheden binnen de organisatie van een parochie en regio zal ik 
vervangen door diaconale inzet voor mensen die in het dagelijks leven op mijn pad komen. 
Reeds gedane toezeggingen over bij voorbeeld begeleiding bij uitvaarten zal ik natuurlijk 
nakomen.’  
 
Tot zover de globale inhoud van mijn brief aan Monseigneur Hendriks. Binnenkort heb ik 
een gesprek met hem ter afronding van mijn diaconaat. Zelf kijk ik heel dankbaar terug op 
de jaren waarin ik samen met mijn vrouw Solveg, samen ook met velen van u, God, de 
Kerk en de mensen heb mogen dienen. We komen elkaar ongetwijfeld nog wel eens 
tegen. En ik wens mijn opvolger diaken Hans Bruin veel zegen en inspiratie bij zijn 
diaconale werk in onze parochie.  
 

‘Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.’ 

Liedboek Gezang 416  
 

Diaken Piet Steur  
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HIER BEN IK  

 
Aanstelling van diaken Hans Bruin 
 
Even voorstellen: Mijn naam is Hans Bruin, 62 jaar, 
geboren als 4e zoon van de melkboer in een katholiek 
gezin van 8 kinderen, te Tuitjenhorn, en alweer bijna 
39 jaar getrouwd met Helmine. Samen hebben wij 4 
kinderen en 5 kleinkinderen. Vanaf mijn 20ste jaar ben 
ik zelfstandig ondernemer geweest, wat nog steeds 
een bescheiden rol speelt in mijn leven. Het leven 
geeft niet altijd antwoorden en zo heb ik dat 30 jaar 
geleden ook moeten ervaren, door het plotselinge 
overlijden van mijn broer/vriend Paul. Hard werken is 
een goed medicijn werd mij voorgehouden, waardoor 
ik mij volledig stortte op mijn werk en gezin. Doch bleef 
de leegte aan mij knagen, ervaarde ik onrust welke ik 
kwijt kon in de cursus ‘’land van geloven‘, een heerlijk 
wekelijks samenzijn, onder leiding van onze bekende 

catechiste Monica Wildeboer, om daarna de studie Theologie te starten. Dit alles voelde als 
een verrijking in mijn leven. In 2012 heb ik mijn diakenwijding mogen ontvangen van 
Bisschop Punt, waarna ik aangesteld werd voor de fusieparochie Mattheus in Hoorn en 
omgeving. In 2017 heeft de bisschop mij gevraagd om mijn werkzaamheden te verplaatsen 
naar de regio De Vijfhoek.  
 
In uw St. Christoforus parochie is uw diaken Piet Steur al jaren achtereen actief. Piet heeft 
de bisschop gevraagd hem per 1 januari 2023 wegens emeritaat eervol ontslag te verlenen, 
waarna uw pastoor-deken Ivan mij heeft gevraagd om Piet op te volgen. Met veel plezier 
voldoe ik aan deze wens, daar uw parochie mij al vele jaren na aan het hart ligt. Zo nam ik 
voor mijn wijding al deel aan de vieringen in uw kerk, maar reisde ook jaren achtereen met 
uw emeritus pastoor Eduard Moltzer naar het mooie Athos, tezamen met uw koster Theo 
Zuurbier. U begrijpt, zo ontstond er een zichtbare band met uw parochie, waardoor ik mijn 
wijdingsbelofte wederom volmondig uitspreek; ‘Heer, hier ben ik.’ Ik hoop u binnenkort te 
mogen ontmoeten. Hartelijke groet,  

 
Diaken Hans Bruin  

 
 
VAN DON EDUARD 
 
Met heel veel dankbaarheid kijk ik terug op de viering van mijn 30-jarig priesterschap op 25 
september. Het was een prachtige viering. Heel veel dank aan het Gregoriuskoor, dat onder 
de bezielende leiding van Zana, zo mooi heeft gezongen. En Tjeerd, bedankt voor jouw 
steeds geweldige orgelspel. Ik heb ook genoten van het gezellige koffiedrinken na de Mis. 
Heel veel dank aan allen die deze dag hebben verzorgd en mogelijk gemaakt. U allen dank 
ik voor al uw felicitaties in welke vorm dan ook. Het was allemaal geweldig! 
 

Don Eduard 
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FAMILIEZONDAG 
 
Op 20 november is het weer Familiezondag. Een middag vol met gezelligheid, geloof, 
spelletjes en verbondenheid. Inloop vanaf 15.00 uur – einde ongeveer 18.30 uur. 
Om de middag net zo gezellig af te sluiten als we begonnen zijn gaan we genieten van 
heerlijk eten dat we met elkaar delen.  
We zien ernaar uit om samen met jou het geloof te verdiepen en er een gezellige middag 
van te maken. 
 
En dus: tot zondag 20 november in de H. Christoforuskerk in Schagen. 
 
Hartelijke groeten,  

Werkgroep Familiezondag 
 
 
CATECHESEMIDDAG: VLUCHTELINGEN/VREEMDELINGEN IN DE BIJBEL 
 
Vluchtelingen/vreemdelingen is een actueel onderwerp. Ook in de Bijbelse tijd is dit 
onderwerp actueel en veelvoorkomend: Er werd wat ‘afgevlucht’. Blijkbaar is dit iets wat 
onlosmakelijk verbonden is met ons mens-zijn. 
 
Ik wil met jullie kijken wat hierover in de Bijbel staat en hoe dat voor ons vandaag een 
betekenis kan geven aan onze manier van omgaan met hen. 
Daarnaast wil ik samen met jullie het mooie Bijbelboekje Ruth lezen en bespreken. Ruth is 
een belangrijke Bijbelse vrouw en zij kwam, na het overlijden van haar man en kinderloos, 
als ‘asielzoekster’ samen met haar schoonmoeder Naomie/Noömi naar Bethlehem. Ruth 
wordt genoemd in de geslachtslijst van Jezus volgens het Evangelie van Matteüs! 
De middag is op woensdag 9 nov. van 15.00-17.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Wel graag even opgeven bij: Monica Wildeboer tel. 0224-214208 of via mail: 
mcwildeboer@planet.nl 
 
 
DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND  
 
Elk jaar, op 20 november, is het de Internationale dag van de Rechten van het Kind 
(“Universal Children’s day” of “World Children’s day”). Op 20 november 1989 zijn deze 
rechten officieel vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Inmiddels 
hebben 196 landen, dat zijn vrijwel alle landen ter wereld, waaronder ook Nederland, dit 
verdrag ondertekend (https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_in_2022). 
 
Ieder kind heeft recht op: Een veilig thuis, liefdevolle zorg, eten en drinken, toegang tot 
medische zorg, toegang tot onderwijs, en ook vrijheid van meningsuiting en ‘zijn wie je wilt 
zijn’. Dit recht is niet zomaar vanzelfsprekend en wordt ook vaak en op veel plaatsen ‘met 
de voeten getreden’.  
 
Lang niet ieder kind groeit op in een liefdevol gezin, velen moeten een veilig thuis ontberen, 
gaan met honger slapen, hebben geen toegang tot medische zorg vanwege armoede en 
hebben geen toegang tot onderwijs. Daarnaast zijn kinderarbeid, kindermisbruik en 
onderdrukking nog steeds aan de orde van de dag; wereldwijd. Vooral in oorlogsgebieden 
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zijn kinderen de grootste slachtoffers, maar ook in de 3e wereldlanden, ja zelfs in ‘de rijke’ 
landen delven kinderen het onderspit en krijgen ze vaak niet waar zij recht op hebben.  
 
Ook in de Bijbelse tijd, in de tijd van Jezus, stelde een kind eigenlijk niks voor, het was 
onbelangrijk, laat staan dat het rechten had. Hoe bijzonder is dan dat verhaal waar moeders 
hun kinderen bij Jezus willen brengen: De leerlingen van Jezus vinden het maar niks en 
willen de moeders en de kinderen wegsturen. Maar Jezus houdt dat tegen en zegt: “Laat de 
kinderen tot Mij komen” (Mc10:13-16). Hij doorbreekt de gedachte dat kinderen onbelangrijk 
zijn en plaatst een kind juist op de hoogste, op de belangrijkste plaats….. 
 
In en rond het weekend van 20 november willen wij, als gezamenlijke kerken samen met de 
vereniging “Platform Grenzenloos Schagen” en de daarbij aangesloten organisaties, 
waaronder de stichtingen “Friends for Brikama” en “Eline-de Cirkel is Rond”, aandacht 
besteden aan de Rechten van het Kind. We doen dat door middel van verschillende 
activiteiten: in de verkondiging tijdens onze vieringen en ook daarna door het aanwezig zijn 
met verschillende stands van goede-doelen organisaties, zoals de leden van “Grenzenloos 
Schagen”, die allen te maken hebben met dit onderwerp van Kinderrechten, vooral op het 
gebied van medische zorg en onderwijs. 
 
In onze Christoforuskerk zullen wij, Jim Kuijper van de stichting “Eline - de Cirkel is Rond”, 
en ik, Monica Wildeboer namens de stichting “Friends for Brikama” na de viering met een 
tafel achter in de kerk staan. Er is voor iedereen een kleine verrassing, u kunt wat kopen, 
en informatie krijgen over onze stichtingen.       
 
Er zal ook een deurcollecte gehouden worden die bestemd is voor het werk van deze twee 
stichtingen. Voor wie wil is er daarna koffie in de pastorie en kunt u via een doorlopende 
PowerPoint enkele foto’s zien over ons werk. En daarnaast gezellig bijpraten.   
 
Nog even in het kort: De stichting: ‘Friends for Brikama’ zet zich al ruim 12 jaar in voor arme 
gezinnen in Gambia (het kleinste landje in West-Afrika). Wij betalen schoolgeld voor 25 
kansarme studenten en ondersteunen 11 gezinnen met voedselhulp en medische hulp als 
dat nodig is. Sinds corona en daarna de oorlog in de Oekraïne zijn de voedselprijzen erg 
gestegen en het toerisme, wat een belangrijke inkomstenbron is, bijna geheel plat komen te 
liggen. Veel jongeren kiezen voor ‘the backway to Europe’ om via Libië met bootjes naar 
Europa te komen. Daar kunnen wij als stichting niet achterstaan en daarom proberen we, 
met behulp van sponsors en van u, om de kinderen daar onderwijs te laten volgen zodat ze 
een toekomst op gaan bouwen in hun eigen land. Daarnaast zijn wij begonnen met het 
bouwen van een artsenpost in het dorp Jalambang om betere toegang tot medische zorg te 
krijgen op ‘non profit’ basis. Mijn allerliefste adoptiezoon Musa, onze bijna afgestudeerde 
chirurg en geweldig representant voor onze stichting zou dit gaan dragen. Helaas is hij 
afgelopen 4 mei verongelukt, een grote schok voor ons en een diep verdriet. Maar we willen 
en moeten ‘in zijn geest’ verdergaan. Samen met onze andere twee geweldige 
representanten, Yusupha en Ba-Alagie, en de neef van Musa, Mamadou, zullen wij Musa’s, 
en onze droom, waar gaan maken! Als de artsenpost is gerealiseerd zal deze niet de naam: 
‘Garden of Eden’ krijgen (wat Musa graag wilde), maar: ‘Musa’s folly’ (Musa’s dream).  
 
Hartelijke groeten namens onze stichting:  
 

Maria en Arnold Meijerink, Frans en Monica Wildeboer. 
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Stichting “Eline-de Cirkel is Rond” ondersteunt sinds 2008 (middelbare) scholieren op 
het platteland van de stadsprovincie Chongqing in China, onder andere door middel van 
kleine studiebeurzen voor die jongeren die wel de motivatie, maar niet de financiële 
middelen hebben om een middelbare schoolopleiding te voltooien. Op het platteland is de 
basisschool meestal nog wel aanwezig op redelijke afstand van de woonlocatie. Voor de 
“junior high school” (de eerste 3 jaar van de middelbare school) geldt dat meestal ook, en 
deze wordt veelal in ieder geval voor een paar jaar gevolgd. Voor een “senior high school” 
(de tweede 3 jaar) is men meestal aangewezen op een grote stad. In ons geval is dat 
bijvoorbeeld de “Senior High School no. 5” in de stad Fuling (3 miljoen inwoners). Voor 
leerlingen van het platteland betekent dit een verblijf op de school, soms alleen gedurende 
de week, maar vaak ook het gehele semester (half jaar). Aan het verblijf op school zijn 
uiteraard kosten verbonden, naast de kosten voor lessen en studiemateriaal, die ook weer 
hoger zijn dan op de “junior high school”. Voor de vaak armere gezinnen op het platteland 
is dit niet op te brengen. Stichting Eline biedt hier dan hulp.    
Een met goede cijfers afgerond examen van de “senior high school” geeft een veel betere 
kans om toegelaten te worden tot een college of universiteit, zo een goede verdere opleiding 
te ontvangen en daarmee een kans op een betere toekomst. 
Stichting “Eline-de Cirkel is Rond” is genoemd naar Eline Kuijper, de uit Chongqing, China, 
geadopteerde dochter van Wilma Leermakers en Jim Kuijper. Zij vond in 2006 haar 
oorspronkelijke Chinese familie terug. Haar twee oudere zussen in China zijn de eerste 
leerlingen geweest, van tot nu toe meer dan 30, die door Stichting Eline zijn ondersteund. 
Wilma Leermakers was tot aan haar overlijden op 3 november 2020 de enthousiaste en 
bezielende voorzitter en trekker van de activiteiten van de Stichting. Jim Kuijper, Maaike de 
Wijs en Donn Knol zetten sindsdien in haar geest de activiteiten voort. 
 
“Platform Grenzenloos Schagen” organiseert in het kader van de Internationale dag van 
de Rechten van het Kind 2022 een aantal activiteiten in en rond het weekend van 20 
november: 

• Vrijdag 18 november, 19.00 u.: YoungSeven thema-avond “Er is een 
Kindeke” in de pastorie in Schagen met als gastspreker Mariëtte 
Verdaasdonk van Amnesty (International) Schagen-Hollands Kroon. 
Onderwerp: kinderrechten in de Bijbelse tijd en heden ten dage. 

• Zondag 20 november: Deurcollecte in de Christoforuskerk voor “Friends for 
Brikama”  en “Eline-de Cirkel is Rond” en presentatie van/door deze 
stichtingen. 

• Zondag 20 november: Start van “Write for Rights”, de wereldwijde schrijfactie 
van Amnesty International op de Internationale dag voor de Rechten van het 
Kind. 

• Maandag 21 november, 19.30 u.: Filmavond in Scagon de Luxe met de Frans 
Belgische film “La Ruche”, over drie jonge meiden die opgroeien bij een 
moeder met een bipolaire stoornis. Tevens zullen een aantal leden van 
“Platform Grenzenloos Schagen” zich hier presenteren: “Friends for 
Brikama”, “Eline-de Cirkel is Rond”, “Schagen-Roemenië”, “Een Betere 
Start” en “Amnesty (International) Schagen-Hollands Kroon.” 

 
 Monica Wildeboer & Jim Kuijper 
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CÉSAR FRANCK CENTRAAL TIJDENS ORGELCONCERT OP 30 OKTOBER  
TJEERD VAN DER PLOEG SPEELT DE TROIS CHORALS POUR ORGUE 
 

Als er één componist is die bij menig muziekliefhebber 
gevoelens van sympathie en bewondering oproept dan is dat 
César Franck (Luik, 1822-1890). Zijn oorstrelende melodieën 
hebben het hart van menigeen veroverd. 
Hèt ‘Panis Angelicus’ van de Maître Angélique zoals Franck 
door zijn leerlingen vaak genoemd werd, kent iedereen. En ook 
Psaume 150 wordt door vele koren gezongen, en natuurlijk is 
er veel pianomuziek èn voor orkest de mooie Symphonie in d.  
En toch zijn het vooral de organisten die het werk van deze 
grootmeester levend houden.   
Dit jaar vieren we dat Franck tweehonderd jaar geleden 
geboren werd.  
Vele organisten zullen dit jaar vaker een werk van Franck op 
de lessenaar zetten.  
Franck was vanaf 1858 organist van de Parijse St. Clotilde 

waar hij een orgel bespeelde van de orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll. Voor dit orgel 
schreef Franck zijn orgelwerken die niet meer weg te denken zijn uit het repertoire van de 
organist. 
Aan het Parijse conservatorium onderwees Franck in het orgelspel. Dit moeten we wel 
enigszins nuanceren. 
De technische kant van het orgelspel kreeg hierbij vrijwel geen aandacht, en ook het spelen 
van orgelliteratuur bleef onderbelicht, misschien een stukje Bach.… Nee, het waren vooral 
improvisatielessen of zelfs lessen in compositie waarbij de leerlingen steeds het devies 
meekregen: “Modulez toujours, mes enfants”. Toen Franck in 1890 overleed en de door 
Jaak Nicolaas Lemmens gevormde Charles-Marie Widor als opvolger aantrad, was de 
schrik groot. De leerlingen, waaronder Louis Vierne en Charles Tournemire riepen uit: “We 
kunnen er dus niks van”. Widor kon daarom ook maar weinig sympathie opbrengen voor 
zijn voorganger hetgeen hem zeer kwalijk werd genomen. 
Ook zijn beroemde tijdgenoot Claude Debussy was geniepig in zijn oordeel: ”Een groot 
componist, maar een Vlaming”. Dat Franck in Wallonië geboren werd was hem zeker 
ontgaan. 
César Franck leefde in een tijd waar de Style mondain hoogtij vierde, de populaire stijl van 
die dagen die we kunnen horen bij Léfébure-Wély. Franck ontkwam ook niet geheel aan 
deze stijl zoals ondermeer te horen is in Final, nota bene opgedragen aan deze Lefébure-
Wély. Heeft Franck gedacht: ik kan ook heus wel een populair stuk schrijven. (?)  
 
 
 

Op zondagmiddag 30 oktober voert Tjeerd van der Ploeg in onze kerk naast de 
‘Fantaisie en la’ de ‘Trois Chorals’ uit. Het concert begint om 15.30 uur en de 
toegang is vrij. Na afloop is er een collecte.  
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PAROCHIEAGENDA 
 
 

    
Vr. 28 okt.  09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed, aanbidding en rozenkransgebed in de kerk 
    

    
Zo. 30 okt. 10.00 uur 31e Zondag door het jaar: Eucharistieviering - 

Samenzang 
  15.30 uur Orgelconcert Tjeerd van der Ploeg 
Di. 01 nov. 19.00 uur Allerheiligen: Eucharistieviering m.m.v. het Gregoriaans 

Koor 
Wo. 02 nov. 19.00 uur Allerzielen: Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor 
Vr. 04 nov. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 

 

    
Za. 05 nov. 15.30 uur Concert van koren uit Friesland 
Zo. 06 nov. 10.00 uur 32e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het 

Gregoriaans Koor 
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank 

Di. 08 nov. 08.15 uur Kerkwerken Groep 2 
Vr. 11 nov. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 13 nov. 10.00 uur 33e Zondag door het jaar: Eucharistieviering - 

Samenzang Diaconale zondag, collecte PCI  
  16.00 uur Tamilviering 
Vr. 18 nov. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 20 nov. 10.00 uur 

 
 
15.00 uur 

Christus, Koning van het Heelal: Eucharistieviering 
m.m.v. het Gemengd koor; Dag van de Rechten van het 
Kind, deurcollecte Friends for Birkama en Eline-de cirkel is 
rond 
Familiezondag 

Vr.  25 nov. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
    

    
Zo. 27 nov. 10.00 uur 1e Zondag van de Advent: Eucharistieviering m.m.v. het 

Dameskoor 
Vr.  02 dec. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk 
  10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk 
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Zo. 04 dec. 10.00 uur 2e Zondag van de Advent: Eucharistieviering m.m.v. het 
Gregoriaans Koor  
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank  

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

 
 
LECTOREN / MISDIENAARS 

     
Vr. 28 okt. 09.30 uur Saskia Forrester  
Zo. 30 okt. 10.00 uur Dilani Anthiresu Dishan, Kevin, Renoshan 
Di. 01 nov. 19.00 uur Saskia Forrester Antony, Lia, Kala 
Wo 02 nov. 19.00 uur Johan Korse Lia, Kala, Solveg 
Vr. 04 nov. 09.30 uur Piet Steur   
Zo. 06 nov. 10.00 uur Kitta Hogervorst Michael, Saskia, Prinshika 
Vr.  11 nov. 09.30 uur Saskia Forrester  
Zo. 13 nov.  10.00 uur Chris van Lint Rajihven, Ruchita, Nhitish 
  16.00 uur   
Vr.  18 nov. 09.30 uur Ans de Ruijter   
Zo. 20 nov. 10.00 uur 

15.00 uur 
Janny v.d. Zee Antony, Ashley, Jershan 

Vr.  25 nov. 09.30 uur Saskia Forrester  
Zo. 27 nov. 10.00 uur Frans Wildeboer Lia, Ravin, Jones 
Vr.  02 dec. 09.30 uur Piet Steur  
Zo. 04 dec. 10.00 uur Ans de Ruijter Denisshan, Jeson, Jenosha, Renod 
Vr.  09 dec. 09.30 uur Saskia Forrester  

 
KOSTERS / COLLECTANTEN 

    Er zijn in deze periode geen 
collectanten 

Vr. 28 okt. 09.30 uur Saskia en Michael  
Zo. 30 okt. 10.00 uur Antony   
Di. 01 nov. 19.00 uur Gerard Blom  
Wo. 02 nov. 19.00 uur Antoon Vergeer  
Vr. 04 nov. 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 06 nov. 10.00 uur Antony  
Vr.  11 nov. 09.30 uur Saskia en Michael  
Zo. 13 nov. 10.00 uur Gerard Blom  
  16.00 uur Antony, Saskia, 

Michael 
 

Vr.  18 nov. 09.30 uur Antoon Vergeer  
Zo. 20 nov. 10.00 uur 

15.00 uur  
Theo Zuurbier 
Solveg, Saskia, 
Michael 

 

Vr.  25 nov. 09.30 uur Theo Zuurbier  
Zo. 27 nov. 10.00 uur Antoon Vergeer  
Vr.  02 dec. 09.30 uur Solveg Steur  
Zo. 04 dec. 10.00 uur Gerard Blom  
Vr.  09 dec. 09.30 uur Saskia en Michael  
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MISINTENTIES 

    
Vr. 
 

28 okt. 09.30 uur Leo Verwindt 

    
Zo. 30 okt. 10.00 uur In liefdevolle herinnering Olof Dekker en zegen over 

zijn gezin, kinderen en kleinkinderen, losgelaten naar 
het licht; Willy Kager-Heil, Leo Verwindt 

Di. 01 nov. 19.00 uur Intentie nog open 
Wo. 02 nov. 19.00 uur Arie Blokker, overleden ouders Waij-Kos, Sjon 

Poelsma, overleden ouders Blokker-Klaver, 
Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, Bep 
en Leo Kocken-van der Voort, Ellen de Groot-
Dijkman, Jan en Afra Rotteveel en zegen over het 
gezin, In gedachten met onze ouders Ans en Henk 
Vroons, Margriet Koster-Bakker, uit dankbaarheid 
voor de liefde voor ons gezin; To Sinnige, Theo Waij 
en zegen over zijn gezin, Jan en Leon van der Poel 
en zegen over hun gezin, Annie en Co Vader-
Slijkerman en levende en overleden familie, Piet 
Jong, Jaap de Vries en zegen over zijn gezin 

Vr.  04 nov. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 06 nov. 10.00 uur Wilma Leermakers, Jan van de Wolfshaar en zegen 

over zijn gezin, kinderen, kleinkinderen en familie 
Vr. 11 nov. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 13 nov. 10.00 uur In gedachten met onze ouders Ans en Henk Vroons, 

In liefdevolle herinnering Olof Dekker en zegen over 
zijn gezin, kinderen en kleinkinderen, losgelaten naar 
het licht; Piet Jong 

Vr. 18 nov. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 20 nov. 10.00 uur Bep Houtenbos-Peperkamp en zegen over haar 

gezin, Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Co 
Stam en zegen over zijn gezin 

Vr.  25 nov. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
Zo. 27 nov. 10.00 uur Theodorus en Elisabeth van Nimwegen-Nowak, 

Margriet Koster-Bakker; uit dankbaarheid voor de 
liefde voor ons gezin, Tiny de Vries-Jongejan, Willy 
Kager-Heil, Uit dankbaarheid en voor de overleden 
familie Ros-de Wit 

Vr. 02 dec. 09.30 uur Intentie nog open 
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Zo. 04 dec. 10.00 uur Intentie nog open 
Vr. 09 dec. 09.30 uur Intentie nog open 
    

    
 
KERKVERVOER 

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

 
IN MEMORIAM 

GERARD AARTS 
 

* 21-10-1932         † 17-08-2022 
 
Nadat Monica een mooie afscheidsdienst voor haar Gambiaanse zoon “Musa“ heeft 
verzorgd, wilden wij ook graag dat Monica de dienst van Gerard zou doen. 
Gelukkig wilde zij dit. 
De dienst stond, door de bijdrage na de dienst, in het teken van Gambia, iets waar 
Gerard zich ook om bekommerde. 
Nadat Gerard 6 dagen thuis kon zijn is het afscheid nemen dan ook op een unieke 
intieme manier gebeurd. 
Wij brachten op 24 augustus Gerard onder begeleiding (lopend voor de rouwwagen 
uit) naar de kerk, dit was heel bijzonder. 
Woordje van kleinzoon Gijs over zijn opa: 
Opa ik denk wel dat we allemaal een klein stukje van jou bij ons dragen. Dit dragen 
we mee voor de rest van ons leven. 
Je hebt samen met oma een geweldige familie op de wereld gezet die altijd voor 
elkaar klaarstaat en om elkaar geeft. 
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Als ik kijk naar jou en naar ome Karel, dan zie ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel. 
Jullie kunnen allebei niet tegen oneerlijkheid. 
De creativiteit die je aan mama, tante Hanneke en Sanne hebt gegeven is geweldig. 
De mooiste bloemstukken, kleurrijke kleding en een fantastische kaart. 
Buitengewoon. 
Dan is er nog de gelijkenis tussen jou en Lotte. Je hoeft maar één ding te vragen en 
het wordt meteen geregeld. 
Ook zijn er nog Bert, Ome Martin, Puk, Luke, Dave en Carlijn. Daar heb je een klein 
stukje Brabant aan gegeven. 
Ik zie in iedereen van de familie eigenschappen en kenmerken die vanuit jou komen. 
Wanneer we alleen zijn, dan dragen we een stukje van jou bij ons. Wanneer we 
samen zijn, dan is de puzzel compleet. Als we hieraan blijven denken dan zal je er 
altijd zijn. 
 
Nadat er gesproken is door zijn kleinzoon Gijs, schoonzoon Martin en nicht Yvonne 
heeft Monica de viering prachtig afgesloten. Wij kijken terug op een mooi en waardig 
afscheid van echtgenoot , vader en opa gesterkt door een groot aantal vrienden en 
bekenden vanuit het hele land. 
 

Namens de familie 
 
RED WEDNESDAY  
 

Al meerdere jaren organiseert ‘Kerk in Nood’ 
op de woensdag ná Christus Koning en vóór de 
eerste Adventszondag dus: ‘Red Wednesday’: 
Wereldwijd worden kerken en gebouwen 
opgeroepen om die avond hun kerk/gebouw 
rood te verlichten en daarmee bewustwording 
te creëren voor het opkomen voor 
godsdienstvrijheid in het algemeen en de 
vervolging van Christenen in het bijzonder. Het 
is mooi te zien dat jaarlijks het aantal kerken en 
gebouwen, in het rood verlicht, zich steeds 
meer uitbreidt. In sommige kerken wordt er ook 
een (gebeds-)viering gehouden. 
Godsdienstvrijheid behoort tot één van de 
belangrijkste mensenrechten! Ook in onze 
regio hebben in de voorgaande jaren meerdere 
kerken hieraan meegedaan en het zou mooi 
zijn als ook dat aantal blijft groeien. Vrijheid van 

godsdienst wordt wereldwijd steeds vaker geschonden. Daar kunnen we op een 
eenvoudige wijze aandacht voor vragen door onze kerken en gebouwen in het rode 
licht te zetten. Dit jaar is ‘Red Wednesday’ op woensdag 23 nov. 
 
De cijfers volgens ‘Open Doors’ (telling 19-01-2022).  
 
Tussen 1 okt. 2020 en 30 sept. 2021 hadden meer dan 360 miljoen christenen in 76 
verschillende landen wegens hun religie te maken met schendingen, die varieerden 
van ‘discrete dagelijkse onderdrukking’ tot ‘het meest extreme geweld’. In 2019 
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waren dat er 340 miljoen, en in de laatste negen jaar is het aantal vervolgde 
christenen constant toegenomen! Een lijstje van de ‘top 7’ van landen waar 
christenen het meest vervolgd worden: 

1.  Afghanistan (Taliban) 
2.  Noord-Korea 
3. Somalië 
4. Libië 
5. Jemen 
6. Iritrea 
7. Nigeria 

Maar ook de situatie in India wordt steeds slechter, alsook in China en Pakistan. 
M.n. sinds de coronacrisis worden christenen achtergesteld als het gaat om 
plaatselijke voedselhulp en wordt deze crisis ook misbruikt om kerken te sluiten! 
 
Omdat er in onze kerk een koor repeteert op de woensdagavonden zal er geen 
viering zijn maar de Mariakapel zal die avond langer open zijn om een kaarsje op te 
kunnen steken. 
 

Monica Wildeboer (catechiste)   
 
 
 
DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (57) 
 
Na het verhaal van Dina en Sichem draait nu alles weer om Jakob. God draagt 
Jakob op om naar Betel te gaan en daar een altaar te bouwen: “Ik ben de God die 
daar met je gesproken heeft, toen je vluchtte voor je broer Esau’. Het is de plaats 
waar Jakob in een droom engelen zag opstijgen en afdalen: ‘De Jakobsladder’. 
Voordat zij op weg gaan roept Jakob zijn familie en alle anderen bijeen en zegt hen 
dat ze alle (af)godenbeeldjes weg moeten doen. Daarna moeten ze zich wassen en 
schone kleren aantrekken. Want, zegt Jakob: “We gaan naar Betel. Daar ga ik een 
altaar bouwen voor God. Want Hij heeft voor mij gezorgd toen ik grote problemen 
had. Hij heeft mij geholpen, overal waar ik kwam”.  
 
Iedereen geeft hun godenbeeldjes aan Jakob en ook al hun sieraden. Jakob 
begraaft alles onder de eikenboom van Sichem. Dan gaan ze op weg naar Betel; 
‘Beth-El’, ‘Huis van God’. En onderweg is er niemand die hen durft aan te vallen 
want de inwoners van alle steden in de buurt zijn bang voor Jakob. Daar zorgde 
God voor. Als Jakob met heel zijn ‘hebben en houwen’ in de stad Luz, (ook wel Betel 
genoemd) in Kanaän aankomt, bouwt Jakob een altaar. Hij noemt het altaar: ‘God 
is in Betel’. God zegent Jakob en zegt hem: “Tot nu toe heette je Jakob. Maar 
voortaan heet je Israël”. Jakob krijgt de opdracht voor veel nakomelingen te zorgen 
en de belofte dat er vele volkeren uit Jakobs stam zullen voortkomen, zelfs 
koningen. Het land wat God aan Abraham en Isaak gegeven heeft zal God nu aan 
Jakob geven. Zo wordt hij de derde ‘zoon van de belofte’ en Aartsvader in de lijn 
van zijn opa en vader. 
 
Dan reizen Jakob/Israël en zijn familie en de anderen verder. Als ze dicht bij de stad 
Efrat zijn moet Rachel bevallen. Het wordt een zware bevalling en Rachel heeft veel 
pijn. De vroedvrouw zegt haar: “Stil maar, Rachel, je hebt weer een zoon gekregen”. 



17 

 

Maar Rachel voelt dat ze gaat sterven en noemt haar zoon: ‘Ben-Oni’ - ‘Zoon van 
mijn smart’. Maar Jakob noemt hem: Benjamin; ‘Zoon van mijn vreugde’. Dan sterft 
Rachel. Ze wordt begraven langs de weg naar Efrat, de stad die tegenwoordig 
Betlehem heet. Jakob zet een steen op Rachels graf. Die steen staat daar nog 
steeds.  
 
Aan het einde van zijn reis komt Jakob aan bij zijn vader Isaak in Mamre, deze 
plaats heet tegenwoordig Hebron. Abraham heeft daar vroeger ook gewoond. Isaak 
werd 180 jaar, volgens de gewijde schrijver. Toen stierf hij. Hij had een lang en goed 
leven gehad. Hij werd begraven door zijn zonen Esau en Jakob. Wordt 
vervolgd……..    
 

Monica Wildeboer (catechiste) 
 
TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
 
Tischreden 
Woensdag 26 oktober 2022 hebben we weer onze jaarlijkse Tischreden. Samen 
eten en met elkaar in gesprek. 
In 2017 – 500 jaar Luther – zijn we ermee begonnen. De datum ligt altijd in de buurt 
van Lutherdag, 31 oktober. 
Bij Luther thuis was het een vrolijke boel. Met zijn vrouw Katharina van Bora en hun 
6 kinderen organiseerde hij regelmatig zo’n gezellige maaltijd met veel gasten. Dit 
jaar zal de Tischreden in het teken van duurzaamheid staan. De keukenploeg zal 
ons trakteren op een duurzame maaltijd. 
Jan Schrijver, biologisch dynamisch kweker en dus zeer betrokken bij dit onderwerp, 
zal tussen de gangen door kort iets vertellen. En dat levert voldoende gespreksstof 
tijdens de maaltijd. Wellicht kent u zijn biodynamische bedrijf De Lepelaar in Sint-
Maarten. Ook gaat hij een enkele keer voor in Eenigenburg. 
Iedereen welkom!! Er is wel een beperkt aantal plaatsen. 
De Tischreden houden we in de HL-zaal in de Grote Kerk op de Markt. Rond 18.00 
uur gaan we eten. 
Vanaf 17.30 uur bent u welkom. Een vrijwillige bijdrage na afloop van de maaltijd 
wordt op prijs gesteld. 
U kunt zich aanmelden op: activiteiten@pgschagen.nl  of een telefoontje naar Rik 
Laernoes: 0629220184 
 
Bezoek synagoge Alkmaar 
Maandag 7 november 2022 willen we een bezoek brengen aan de synagoge in 
Alkmaar. We kwamen op het idee voor dit bezoek vanwege de lezing die rabbijn 
Lody van der Kamp op zondag 13 november 2022 zal houden. Het thema van de 
lezing: ‘Joods-christelijke cultuur, waar hebben we het over?’ 
De Raad van Kerken Schagen e.o. organiseert deze lezing. Rabbijn Lody van de 
Kamp is landelijk bekend als zeer actief betroken bij ontmoetingen tussen de drie in 
Europa grotere godsdiensten, Jodendom, Christendom en Islam. Hij is ook 
regelmatig spreker op bijeenkomsten over diverse daarvoor relevante onderwerpen. 
De Raad van Kerken Schagen e.o. heeft rabbijn van de Kamp uitgenodigd op een 
zondagmiddag om over dit thema te spreken. Het thema zal zijn: ‘Joods-Christelijke 
cultuur’, waar hebben we het over? Jodendom – Islam – Christendom. 

mailto:activiteiten@pgschagen.nl
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De middag wordt ingeleid door Dries Blokker, de vragen en discussie na de 
voordracht van rabbijn van de Kamp worden door Erik Jan Tillema gemodereerd. 
13 nov 2022, 15:00 ‘Joods-Christelijke cultuur’, waar hebben wij het over? 
Jodendom – Islam – Christendom 
Rabbijn Lody van de Kamp, Kerk te Callantsoog, Kerkplein 1 
Maar voorafgaande aan de lezing brengen we op maandag 7 november 2022 dus 
een bezoek aan de synagoge die alweer een aantal jaren dienstdoet als joods 
godshuis. 
Om 10.30 uur worden we verwacht en krijgen we een rondleiding. 
U kunt zich opgeven voor deze excursie op: activiteiten@pgschagen.nl of 
telefonisch: Rik Laernoes: 0629220184  
We gaan met auto’s. Graag bij de aanmelding vermelden of u kunt rijden of dat u 
mee wil rijden. We gaan natuurlijk met volle auto’s, maar dat kunnen we pas 
organiseren als we weten met hoeveel mensen we ernaartoe gaan. 
Voor de rondleiding wordt een bijdrage gevraagd van € 5 per persoon. Dat bedrag 
komt geheel ten goede aan de synagoge.  
 
Open Podium 
Een tijdje terug hadden we al een aankondiging gedaan van een ‘Open Podium’ 
Dat muzikale feest zou plaatsvinden op zondag 27 november 2022. Maar, dan is er 
in Eenigenburg een muzikale activiteit en we willen elkaar niet in de wielen rijden, 
dus ons Open Podium is tot nader order uitgesteld. 
Om dubbele boekingen te voorkomen zullen de activiteiten van Eenigenburg 
voortaan ook onder de veelkleurige vlag (regenboogvlag) van onze taakgroep 
vallen. 
Ook activiteiten van de Raad van Kerken zullen we – indien dat op ons pad komt – 
ondersteunen. 
 
Mensen in beeld. 
In de loop van een lange reeks van jaren zijn er veel filmpjes, dia’s, foto’s, video’s 
gemaakt van allerhande activiteiten in onze kerkgemeenschap. 
Bij de voorbereiding van het afscheid van pastor Louis Kooiman zag Wim Voorbraak 
wat een schat aan beeldmateriaal er is waar verder nooit iemand naar kijkt. Daar 
komt dus verandering in. 
 
Op woensdag 30 november 2022 kunnen we een ‘samenvatting’ zien van het 
beeldmateriaal dat in de loop van de jaren opgebouwd is. 
Om 15.00 uur in de HL-zaal gaat het gebeuren. Inloop vanaf 14.30 uur. Vooral leuk 
voor mensen die het meegemaakt hebben. 
Iedereen hartelijk welkom.  
 
Film 
Nu vast geven we de datum door van de filmmiddag/avond. Woensdag 11 januari 
2023, ’s middags en ‘s avonds. 
Noteert u de datum vast.  
 
Nabetrachting 
Het is, als ik dit schrijf, maandag 26 september 2022 
Gisteren, op zondag 25 september 2022, hebben ’s middags twee activiteiten plaats 
gevonden. In Eenigenburg en in de Grote Kerk. Soms loopt dat zo. 

mailto:activiteiten@pgschagen.nl
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Beide activiteiten waren goed bezocht. Het concert in Eenigenburg was ‘uitverkocht’ 
en de samenzang in de Grote Kerk – Taizé-liederen o.l.v. Paul Sanders – was zeer 
goed bezocht. Voor herhaling vatbaar. 
Maar jammer dat mensen moesten kiezen. Wellicht dat het concert van 
Eenigenburg ook t.z.t. in de Grote Kerk herhaald zou kunnen worden. 
We komen erop terug. 
 
Rik Laernoes 
 
FAIRTRADE-WEEK NAJAAR 2022: 29 oktober t/m 6 november 2022  
 
In deze landelijke campagneweek zetten bedrijven, winkels, Fairtrade Gemeenten 
en vele vrijwilligers zich in voor Fairtrade producten en producenten! Want alleen 
samen maken we de wereld eerlijk. 
 
De fairtrade–week is een inspiratiebron voor eerlijke handel. In 2004 en 2007 heb 
ik, Kees Vestering, zelf een bouwreis gemaakt naar Afrika met de plaatselijke 
jongerenvereniging. We hebben toen met een groep een hulpproject opgezet. En in 
samenwerking met Dorcas uit Andijk en later met wijlen dhr. J. Pauw huizen 
gebouwd in Tanzania. De mensen zelf leefden daar in krotten in de bush. Het was 
indrukwekkend om geïnspireerd door het geloof iets te bouwen voor de arme 
mensen daar. 
 
Successen van Fairtrade  

- Het belang van een “Fairtrade floor wage (standaardloon)” voor 
bloemenarbeiders (overgenomen uit Fairtrade - 24 november 2020)  

- Een verhaal: Bright spaart voor een huis voor haar moeder- 
 
Duizenden medewerkers in de bloemensector in Oost-Afrika krijgen een hoger loon 
dankzij introductie van een “Fairtrade floor wage”; een belangrijke stap op weg naar 
een leefbaar loon. 
Elke maand zet Bright Prossy (foto) een deel van haar maandloon opzij en stuurt 
het naar haar moeder in het binnenland. Het geld dat ze overhoudt, na aftrek van 
haar maandelijkse kosten, zet ze op een spaarrekening via de ‘Savings and Credit 
Association (SACCO)’ van haar werkgever Wagagai Ltd. in Oeganda. Ze hoopt dat 
ze na verloop van tijd, samen met haar broers en zussen, genoeg heeft gespaard 
om een huis voor haar moeder te kunnen bouwen. Daarna wil ze sparen voor een 
eigen huis. Bright is 3 jaar geleden begonnen als medewerker bij Wagagai, een 
kwekerij van jonge planten. 
Op dat moment was haar werkgever bezig met het implementeren van de ”Fairtrade 
floor wage”, het standaardloon voor de bloemensector. Bright, moeder van twee 
kinderen, is één van de 15.000 arbeiders op Fairtrade-gecertificeerde 
bloemenkwekerijen in Oost-Afrika die hebben geprofiteerd van aanzienlijke 
loonsverhogingen. De sierteeltsector in Oost-Afrika heeft de afgelopen jaren een 
aanzienlijke groei doorgemaakt, waardoor de positie van de regio als de grootste 
exporteur van snijbloemen in Afrika is versterkt. In Kenia wordt gewerkt met 
collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) die periodiek worden herzien waardoor 
bloemenarbeiders een inkomen verdienen dat inmiddels boven de extreme 
armoedegrens van de Wereldbank ligt. Echter landen als Ethiopië en Oeganda 
kennen geen vastgestelde minimum lonen of collectief overeengekomen lonen voor 
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arbeiders in de bloemensector. Als gevolg hiervan zijn de lonen daar gedaald tot 
onder de armoedegrens, waardoor werknemers niet genoeg geld hebben om in hun 
basisbehoeften te voorzien. Fairtrade heeft in 2017 de “Fairtrade floor wage” voor 
plantages geïntroduceerd om het loon van medewerkers in de bloemensector te 
verbeteren. “Fairtrade” gecertificeerde bloemen-producenten zijn verplicht om de 
armoedegrens van de Wereldbank van US$1,90 per persoon aan te houden als 
absolute ondergrens van het loon in cash, dat de arbeiders ontvangen. 
Fairtrade is tot nu toe het enige certificeringsschema dat deze Wereldbank 
ondergrens hanteert. Het invoeren van de armoedegrens van de Wereldbank 
betekent dat de reguliere omrekening van US$1,90 in de lokale munteenheid van 
een land gecorrigeerd moet worden op basis van de waarde van de Amerikaanse 
dollar en de inflatie in dat land. Elk jaar past de Wereldbank haar ‘Purchasing Parity 
factors’ aan, wat betekent dat de ‘Fairtrade floor wage’ niet statisch is maar 
meebeweegt met de kosten van levensonderhoud. Fairtrade gecertificeerde 
bloemenproducenten passen daarom de lonen, die zij aan hun medewerkers in 
cash uitbetalen, overeenkomstig aan. Driejaar na de introductie van de ‘Fairtrade 
floor wage’ zijn de resultaten heel zichtbaar. Sinds januari 2020 voldoen alle 
Fairtrade gecertificeerde bloemenproducenten in Oost-Afrika, met in totaal 67.000 
werknemers, aan de vereisten die Fairtrade stelt aan het loon dat minimaal betaald 
moet worden in desbetreffend land. Uit een recente evaluatie van de impact van 
deze maatregel bleek dat duizenden werknemers, met name in Ethiopië en 
Oeganda, hebben geprofiteerd van loonsverhogingen.  
 
Op weg naar fatsoenlijke lonen. 
In Oeganda hebben werknemers van Wagagai Ltd. ongeveer 28,9% 
loonsverhoging gekregen, waarbij de laagstbetaalde werknemers nu per maand 
UGX 202.000 verdienen. Dit biedt nieuwe kansen en hoop voor werknemers zoals 
Bright om in hun basisbehoeften te voorzien en te investeren in eigen projecten. 
Jonah Lubega, ook een medewerker bij Wagagai Ltd, is een klein bedrijfje 
begonnen waar hij tomaten verkoopt buiten werktijd. Volgens Ambrose Kiwanuka, 
Wagagai’s Fairtrade Officer, heeft de Savings and Credit Association een enorme 
toename van geldstortingen gezien. “Werknemers willen meer sparen, zodat ze 
vervolgens substantiële bedragen kunnen lenen om in hun eigen ontwikkeling te 
investeren”, zegt Ambrose. 
 
Lees het uitgebreide verhaal op de site van Fairtrade (Africa). Meer informatie zie: 
www.fairtradenederland.nl of https://fairtradegemeenten.nl/fairtrade-weken/. 
 
Actie vlag uithangen en Tekenwedstrijd. We hebben vlaggen om op te hangen. 
Wilt u ook een vlag ophangen? Laat het ons weten. Ook voor scholen en thuis. En 
doe mee met de Tekenwedstrijd en mail ons. Zie 
https://fairtradegemeenten.nl/ontwerpwedstrijd/ 
 
Dag Rechten van het Kind op 20 november. 
In deze week besteden de werkgroepen van Grenzenloos Schagen aandacht aan 
de Rechten van het Kind. (zie hiervoor uw lokale dag- of weekblad en de activiteiten 
Schagen). Voor inlichtingen Grenzenloos Schagen of ondergetekende.  
Namens de Fairtrade werkgroep Schagen en Ver. Grenzenloos Schagen 

 
Kees Vestering (mail: cl_vestering@hotmail.com)  
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Extra informatie/foto’s/plaatjes: https://www.fairtradenederland.nl/nieuws/het-
belang-van-een-fairtrade-floor-wage-voor-bloemenarbeiders/ 

 

 
 

Hieronder, Plaatjes Fairtrade (2021) 
 

 
 
VAN GANZEN EN BEDELAARS IN EEN HALVE JAS 
 
Martinus is 15 jaar als hij dienst neemt in het Romeinse leger. Als hij op een keer in 
de vroege winter door Frankrijk trekt, komt hij voor de poorten van de stad Amiens 
een bedelaar tegen. Het is koud en Martinus aarzelt geen moment. Hij snijdt zijn 
rode soldatenmantel in tweeën. De ene helft geeft hij aan de bedelaar, de andere 
helft houdt hij zelf. Je begrijpt dat zo’n verhaal al gauw werd rondverteld. Al snel 
doen meer verhalen de ronde over zijn inzet en zorg voor de armen die hij onderweg 
tegenkomt. Men wil hem zelfs tot bisschop van Tours kiezen. Van Martinus hoeft 
dat niet en volgens een legende verstopt hij zich in een ganzenhok. Maar de ganzen 
verraden hem met hun gegak en dus wordt hij ontdekt. Op oude afbeeldingen staat 
hij dan ook vaak met een gans onder zijn arm. In sommige streken eten de mensen 
ter herinnering aan dit voorval op zijn Naamdag, 11 november, gans of spelen ze 
ganzenbord. 
In het jaar 397 sterft Martinus. Zijn grafkapel trekt veel bedevaartgangers. In 650 
wordt hij zelfs door het Vaticaan heilig verklaard. Zijn naamfeest wordt door heel 
Europa gevierd. Ook in Nederland vieren kinderen zijn dag, Sint-Maarten. Ze lopen 
met lichtjes langs de huizen en zingen daarbij liedjes. In de hoop dat mensen wat 
snoep geven.  
Na Sint-Maarten begon voorheen een vastentijd van veertig dagen ter voorbereiding 
op het Kerstfeest. Die voorbereidingstijd is wat ingekort en heet tegenwoordig de 
Advent.  
 

Sint Maarten helpt de bedelaar 
hij redt hem van de kou. 

Ook ik sta voor een ander klaar, 
mijn lichtje deel ik met jou. 
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KLEURPLAAT 
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N I E U W T J E S 
 
WERELD JONGEREN DAGEN  
WJD 2023 is het grootste evenement voor jongeren dat wereldwijd wordt gehouden. 
Dit keer in de Portugese hoofdstad Lissabon van 1 tot en met 6 augustus. Vanuit 
ons bisdom Haarlem-Amsterdam wordt er voor de jongeren een reis georganiseerd. 
Hierover later meer. Als je mee wilt heb je dus nog even tijd om te sparen. 
 
DOCAT 
Er is een Nederlandse vertaling verschenen van de DOCAT, een uitgave die de 
sociale leer van de Kerk begrijpelijk maakt voor jongeren. Bisschop Hans van den 
Hende van Rotterdam ontving onlangs het eerste exemplaar. Hij gaf de aanzet tot 
de Nederlandse vertaling. De DOCAT verscheen in 2016 in verschillende talen. Het 
boek legt jongeren op een laagdrempelige manier uit wat de sociale leer van de 
katholieke Kerk inhoudt. De Nederlandse vertaling is verschenen bij uitgeverij 
Adveniat in Baarn. 
 
2023 
Hij is weer te koop, de Mariakalender voor het nieuwe jaar. Nu in een groter formaat 
dan gebruikelijk én in een groter lettertype. De inhoud is hetzelfde gebleven. Met 
dag, datum, feest- en gedenkdagen en de spreuk van de dag. Met citaten, gebeden, 
gedichtjes en wetenswaardigheden. 
Met recepten, raadsels en puzzels. De kalender wordt uitgegeven door Uitgeverij 
Kok Boekencentrum en telt maar liefst 768 pagina’s. 
Prijs € 12,50, ISBN: 978 904 353 7827. 
 
DORCASWINKELEN IN SCHAGEN 
Hergebruik is helemaal in. Nou dan kun je uitstekend slagen op Witte Paal 247. In 
één van de 40 Dorcas-winkels die volledig gerund worden door vrijwilligers. In de 
winkel worden tweedehands spullen verkocht waarvan de opbrengst gaat naar 
diverse projecten. Naar kwetsbare mensen die slachtoffer zijn van armoede, 
uitsluiting en crisis. De openingstijden zijn: Dinsdag, donderdag en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. De winkel zoekt ook regelmatig nieuwe vrijwilligers. Artikelen 
zijn ook zeer welkom. Tel. (0224) 820 429. Of kijk op www.dorcaswinkelschagen.nl 
 

Marijke van Asselt 
 

http://www.dorcaswinkelschagen.nl/

