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VAN DE PASTOOR
Beste parochianen,
De vakantietijd is voorbij en hopelijk heeft U allen de rust gekregen die u verdient en nodig had na
het afgelopen jaar. Misschien hebt u tijdens deze vakantieperode tijd kunnen nemen om te
overdenken wat u aan het begin van deze nieuwe periode zou willen doen: misschien meer tijd
besteden aan uw familie, aan uw vrienden of misschien wilt u meer tijd besteden om iets meer over
het geloof te ontdekken of uw geloof te verdiepen.
De leerlingen van Jezus stelden de vraag ook: waar moeten wij gaan? en Jezus antwoordt: ‘Komt en
u zult het zien.’ Jezus nodig ons uit om Zijn weg te volgen. Welke weg?
Er zijn verschillende manieren. Misschien bent u al lid van onze kerkgemeenschap of misschien al
vrijwilliger in een van de werkgroepen van onze parochie. Lid van het koor, van de bezoekgroep, van
het bestuur of van de lectorengroep enz. Of misschien bent u nog aan het denken: ‘Wat kan ik voor
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onze parochie betekenen.’ Want vrijwilligers zijn hard nodig om onze kerk en dienstverlening gaande
te houden. Het parochiebestuur is nu bezig om de verschillende werkgroepen te ontmoeten.
Ik wil u eraan herinneren dat op zondag 18 september de Familiezondag om 15:00 uur start met een
Eucharistieviering, waarna we samenkomen om elkaar te ontmoeten, spelletjes te doen en samen te
eten. U bent van harte uitgenodigd.

Ik hoop U dan ook gauw een keer te mogen ontmoeten na de H. Mis op zondag, na de Stille
Aanbidding op vrijdag of op een ander moment.
Pastoor Ivan
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 zomer loopt langzaam ten einde en de meesten van ons hebben een vakantie achter de rug,
hoewel sommigen nog de luxe hebben op vakantie te kunnen gaan. Dat noemen we in de volksmond
de ‘grijze golf’. Wij zijn tijdens de zomer toch
gewoon met diverse dingen doorgegaan
waaronder ook de 10 West-Friese folkloredagen
waarbij de kerk open was voor bezoekers van
10.30 uur – 13.00 uur. En ook Tjeerd heeft zijn
handen
soepel
gehouden
met
de
orgelconcerten. Binnenkort is het monumentenweekeind en ook dan is de kerk op zaterdag
opengesteld. In deze Hoeksteen een speciale
oproep voor ‘kerkwachten’ voor het latere en het
volgende seizoen omdat het dit jaar toch wel erg
mager bezet was. Met dank aan de vrijwilligers
die deze dagen gestaan hebben en bezoekers
het nodige hebben verteld over onze kerk en
haar rijke historie.
Het Parochiebestuur kampt met gebrek aan
bestuursleden. Gelukkig is de benoeming van
onze
penningmeester Dihal Anthiresu en Co
Wiskerke
verlengd. Hoewel die van Co formeel loopt tot
de zomer
volgend jaar omdat het reglement voorschrijft
met 75 te
moeten stoppen. We hopen voor die tijd een
nieuwe
vicevoorzitter te mogen begroeten. De functie
ven
secretaris is nog steeds vacant. Dus met
andere
woorden :”wie gaat er aan de zijlijn alvast met
ons
meelopen?”
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Daarom nogmaals ook vanuit de Hoeksteen DE OPROEP:
WIE VAN U, of binnen uw familie- kennissen, of
vriendenkring, wil zich bij ons bestuur voegen om
secretariële werkzaamheden te vervullen. Daarbij
aangetekend dat wij gelukkig nog beschikken over vrijwilliger
Lies de Vries die het secretariaat in de pastorie bemenst.
Belangstelling? Laat het ons weten en kom langs voor een
praatje. Het kan stapje voor stapje. Tot ziens!
Wij vragen u ons te helpen om de kerk, met daarbij alles wat
er omheen speelt, draaiende te houden. Zonder bestuur en
vrijwilligers zal dat niet lukken.
Met de livestream en de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten gaat het voorbeeldig. Bedankt hiervoor.
We mochten dit jaar ook weer de processie houden voor St. Petrusdag van onze Tamil
gemeenschap. Fijn om zoveel mensen weer bijeen te zien. De regen kon de processie door de stad
niet tegenhouden.

In relatie tot de kerktorenrestauratie is de ecoloog nog steeds bezig met monitoring om straks te
kunnen beoordelen of de vleermuizen zijn teruggekeerd. Bij zijn laatste ronde was hij zeer positief.
Hij denkt de monitoring komende winter te kunnen afsluiten. Dat zou fijn zijn, gezien de vele kosten
die ook hiermee gemoeid zijn. Maar ja, geen keuze hierin. Het positieve nieuws is dat de Provincie
de beloofde subsidie van de restauratie volledig uitkeert. Daar zijn we heel blij mee omdat we best
wat hebben moeten interen op ons vermogen. Daarom zij we als kerk ook blij met uw giften in relatie
tot de kerkbalans. De stand op dit moment is € 42.792,20.
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Er zijn nog steeds leien te koop à € 15,-. Laat het ons, via
het secretariaat, weten welke u wenst. Alle beetjes helpen.
Om de relatie met de gemeente en de brandweer soepel te
houden heeft de brandweer een oefenbezoek gebracht aan
de kerk en in het bijzonder de kerktoren. Frans Bos heeft hen
gewezen op de vele leidingen en schakelaars. Een zeer
nuttige avond die een vervolg zal krijgen.

Zoals u leest: het was een hete zomer die met allerlei activiteiten is doorlopen.
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.
VRIJWILLIGERS GEZOCHT - KERKWACHTEN EN ORGELWACHTEN
De zomer is al weer voorbij en alles gaat weer zijn normale gangetje. Onze kerk is altijd tijdens de
Westfriese donderdagen en Open Monumentendag (zaterdag) geopend. Ook dit jaar mochten we
vele bezoekers ontvangen, waaronder ook veel toeristen uit het buitenland. Vaak zijn de reacties heel
positief; men vindt het een mooie kerk. En dat vinden wij natuurlijk ook.
Daarnaast zijn er in de maanden juli en augustus ook marktconcerten geweest op ons bijzondere
Nicholsonorgel, die door verschillende organisten werden verzorgd.
Hier alvast een oproep voor een volgend seizoen. Om de kerk open te kunnen stellen hebben we per
keer twee kerkwachten en twee orgelwachten nodig die de kerk voor opening klaar maken en na
sluiting weer opruimen, de bezoekers welkom heten, vragen kunnen beantwoorden en een oogje in
het zeil houden. En u raadt het al, daar hebben we er te weinig van. Daarom zijn wij op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers (m/v) die met elkaar een werkgroep vormen en beschikbaar willen zijn en
zo met elkaar een rooster kunnen opstellen. Dan kan er uiteraard rekening worden gehouden met
eventuele vakanties en andere privé-afspraken.
Spreekt dit u aan? Meld u dan aan bij ons secretariaat, telefoon 0224-212415 (maandag t/m
donderdag tussen 9 en 12 uur) of per e-mail: secretariaat@rkkerkschagen.nl.
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VREDESWEEK IN SEPTEMBER
De vredesbeweging PAX ondersteunt o.a. het Oecumenische Begeleidingsprogramma
in Palestina en Israël (EAPPI)
Het Oecumenische Begeleidingsprogramma in Palestina en Israël (Ecumenical Accompaniment
Programme in Palestine and Israël) werd opgericht door de Wereldraad van Kerken als antwoord op
een oproep van lokale kerkleiders om een internationale aanwezigheid in het land te creëren.
EAPPI zorgt voor een continue aanwezigheid van 25-30 Oecumenische waarnemers, die drie
maanden in het veld werken op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem om vrede te
brengen in de voetsporen van Jezus, dus.
Zij begeleiden de lokale bevolking en gemeenschappen,
bieden een 'beschermende aanwezigheid' en zijn getuige van
hun dagelijkse strijd en hoop. Ze zijn onpartijdig, kiezen geen
partij in het conflict en discrimineren niemand. Ze letten vooral
op toepassing van mensenrechten en respect voor het
internationaal humanitair recht.
De begeleiders komen uit 21 landen wereldwijd en worden
ondersteund door een stafteam in Jeruzalem. Een lokale
groep van betrokken gemeenschappen en kerken helpt het
programma te begeleiden, samen met de Wereldraad van
Kerken in Genève en coördinatoren in de uitzendende landen.
Bijna 1800 begeleiders hebben het programma al voltooid. Velen van hen zijn betrokken gebleven bij
het werken aan vrede in Palestina en Israël door hun verhalen te delen en door te lobbyen na hun
terugkeer in hun thuisland. Op veel plaatsen zetten ze zich in voor vrede. Tegen alle weerstand in
strijden ze voor vrede. Zij houden vol, hoe koppig soms ook.
Iedereen kan iets voor vrede doen, hoe klein ook.
Kijk eens op www.eappi.org
en op paxvoorvrede.nl of scan deze QR-code
Voor meer info over Palestina/Israël, kijk op rightsforum.org
Werkgroep Missie & Ontwikkeling
OP 23 OKTOBER IS HET MISSIEZONDAG.
Dit jaar richten wij onze blik speciaal op Kibera, Nairobi. (Kenia)
De metropool Nairobi staat met zijn 7,5 miljoen inwoners op het punt een
megacity te worden. Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende gebied de
stad binnen in de hoop op werk en een betere toekomst. Zo’n 60 procent van de
stadsbevolking van Nairobi leeft in meerdere grote slums op slechts zes procent
van de oppervlakte van de stad.
In de campagne richt Missio de aandacht op de grootste slum: Kibera.
We volgen enkele bewoners van de slum en het pastorale werk van zuster Mary
Wambui (‘Little Sisters of Jesus’) en pastor Firmin Koffi (Yarumalmissionarissen).
Kibera betekent “jungle” dat zegt wel genoeg! Naar schatting wonen een half miljoen mensen hier
dicht opeengepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij
waterstations gehaald worden. De hygiëne is een groot probleem. De meeste mensen die hier leven
willen maar één ding: weg.
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De Yarumal missionarissen onder leiding van pastor Firmin Koffi zeggen: “Kibera is een goede
leerschool” – en zij blijven. Voor hen en veel andere mensen is Kibera hun thuis.
MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Kibera.
Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de deurcollecte op Missiezondag 23
oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te ’s
Hertogenbosch.
MISSIO bestaat dit jaar 200 jaar !! Goed voor een leuk verjaardagscadeau!!
Voor meer informatie: www.missio.nl
Werkgroep Missie & ontwikkeling

PAROCHIEAGENDA

Vr.

16 sept. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk
10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.

18 sept. 10.00 uur 25e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het
Dameskoor
15.00 uur Dekenale familiedag
23 sept. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk
10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Vr.

Zo.

Vr.

25 sept. 10.00 uur 26e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het
Gemengd Koor, Eduard Moltzer 30 jaar priester
15.30 uur Orgelconcert - Tjeerd van der Ploeg
30 sept. 09.30 uur Eucharistieviering in de kerk
10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

Zo.

02 okt.

Vr.

07 okt.

Zo.

09 okt.

Di.
Vr.

11 okt.
14 okt.

10.00 uur 27e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het
Gregoriaans Koor.
Rozenzondag en uw eventuele gave voor de voedselbank
17.00 uur Rozenkransgebed in de kerk
09.30 uur Eucharistieviering in de kerk
10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
10.00 uur 28e Zondag door het jaar: Eucharistieviering Samenzang
16.00 uur Tamilviering
17.00 uur Rozenkransgebed in de kerk
08.15 uur Kerkwerken Groep 1
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.

16 okt.

Vr.

21 okt.

Zo.

23 okt.

Vr.

28 okt.

10.00 uur 29e Zondag door het jaar: Eucharistieviering m.m.v. het
Gemengd Koor
17.00 uur Rozenkransgebed in de kerk
09.30 uur Eucharistieviering in de kerk
10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk
10.00 uur 30e Zondag door het jaar: Eucharistieviering –
17.00 uur Samenzang
Rozenkransgebed in de kerk
09.30 uur Eucharistieviering in de kerk
10.00 uur Stil gebed en aanbidding (tot 10.30 uur) in de kerk

LECTOREN / MISDIENAARS
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.

16 sept.
18 sept.
23 sept.
25 sept.
30 sept.
02 okt.
07 okt.
09 okt.

Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.

14 okt.
16 okt.
21 okt.
23 okt.
28 okt.

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

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

Rajihven, Ruchita, Nitish
Antony, Ashley, Jershan
Denisshan, Jeson, Jenosha, Renod
Lia, Ravin, Jonas

Solveg, Aylin, Sami
Mauro, Evie, Jerushqa

KOSTERS / COLLECTANTEN
Er zijn in deze periode geen
collectanten
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.
Zo.

Vr.
Zo.
Vr.
Zo.
Vr.

16 sept. 09.30 uur
18 sept. 10.00 uur
15.00 uur
23 sept. 09.30 uur
25 sept. 10.00 uur
30 sept. 09.30 uur
02 okt. 10.00 uur
07 okt. 09.30 uur
09 okt. 10.00 uur
16.00 uur
14 okt.
16 okt.
21 okt.
23 okt.
28 okt.

09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
09.30 uur

Antoon Vergeer
Gerard Blom
Antoon Vergeer
Saskia en Michael
Theo Zuurbier
Solveg Steur
Antoon Vergeer
Theo Zuurbier
Saskia en Michael
Antony
Anthonipillai
Saskia en Michael
Gerard Blom
Antoon Vergeer
Theo Zuurbier
Saskia en Michael
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MISINTENTIES

Vr.

16 sept. 09.30 uur Ad Brügemann, An van der Laag, Co en Annie
Vader-Slijkerman en levende en overleden familie,
Gerard Aarts

Zo.

Vr.

18 sept. 10.00 uur Piet Godschalk en zegen over zijn gezin, Annie van
Hees-de Blok en zegen over haar gezin, Cor
Schouten, Margriet Blom-Kuperus, Aldert Zwemmer
en zegen over zijn gezin, Sandra Kox, Frank en
Robert Zentveldt en zegen over kinderen en
kleinkinderen, In liefdevolle herinnering Olof Dekker
en zegen over zijn kinderen en kleinkinderen:
losgelaten naar het licht, An van der Laag, Ad
Brügemann, Gerard Aarts
23 sept. 09.30 uur Gerard Aarts

Zo.
Vr.

25 sept. 10.00 uur Pastoor Alphons Bruin en Casper Bruin, Gerard Aarts
30 sept. 09.30 uur Gerard Aarts

Zo.

02 okt.

Vr.

07 okt.

10.00 uur Annie Burger-van Stein en zegen over haar kinderen,
kleinkinderen en familieleden, Bep HoutenbosPeperkamp en zegen over haar gezin, Gerard Aarts
09.30 uur Intentie nog open

Zo.
Vr.

09 okt.
14 okt.

10.00 uur Kees van Dongen, voor altijd in ons hart
09.30 uur Intentie nog open

Zo.

16 okt.

Vr.

21 okt.

10.00 uur Ellen de Groot-Dijkman, Piet Godschalk en zegen
over zijn gezin
09.30 uur Intentie nog open

Zo.

23 okt.

Vr.

28 okt.

10.00 uur Overleden familieleden Bos en Van Lochem, Annie
van Hees-de Blok en zegen over haar gezin, Frank
en Robert Zentveldt en zegen over kinderen en
kleinkinderen
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.
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Men dient de bus een dag van tevoren te reserveren, op maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 15.30
uur op tel.nr. 0224-272888.
Kosten: een euro per rit (dus heen en terug, twee euro), contant aan de chauffeur te betalen en een
tien-ritten-kaart kost 10 euro.
De vaste lijst: wil men b.v. wekelijks op dezelfde dag en tijd naar de kerk, dan kan men, op verzoek,
op deze vaste lijst worden gezet en dan hoeft men dus alleen maar te bellen, als men een keer niet
gaat of een periode niet gaat, b.v. door vakantie.
Aanvraag voor deze vaste lijst kan bij de telefonist worden gedaan op werkdagen tussen 14.00 en
15.30 uur.
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
O.C. DEKKER
† 14-06-2022

* 27-04-1934

88 Jaar geleden, op 27 april 1934 werd in de Mariahoeve in Oost-Mijzen, Odulphus Cornelis Dekker
geboren. Hij werd liefkozend Olof genoemd en was de tweede zoon van vader Arie Dekker en moeder
Marie Kaptein. Zijn oudere broer, René Dekker, was toen 4 jaar oud.
Drie jaar later werd nog een derde zoon geboren, Martien Dekker. En ook kwam er nog een vierde
kindje, een zusje: in 1940 is Mariet Dekker geboren. Op jonge leeftijd verloor onze vader zijn moeder
en hij heeft hier altijd veel verdriet aan over gehouden. In de oorlog in 1942 hertrouwde Arie Dekker
met Antonia Zweekhorst. Zij heeft het gezin omarmd en de opvoeding van de kinderen op zich
genomen. Maar ondanks haar toewijding, kon ze voor het gezin de plek van moeder Marie nooit echt
innemen.
Pappa hielp net als alle kinderen veel mee met alle klussen op de boerderij. Toch trok het boerenleven
hem niet. Na een korte carrière als fietsenmaker besloot hij zijn passie elders te zoeken. Hij hield van
leren en kreeg de kans in militaire dienst om door te studeren. Zijn uiteindelijke studie heeft hij op 40jarige leeftijd afgerond. Maar ook daarna is hij altijd blijven lezen, leren en studeren in de bijbel.
Hij ging op de fiets naar zijn werk. In zijn pauzes, ontmoette hij een mooi meisje, genaamd Joke
Wever en had direct een oogje op haar. Op een dag stond zij op de lappenmarkt in een kraam van
de kledingzaak Bruggemans. Joke had haar verkering net uitgemaakt en Olof greep tijdens deze
Kermis zijn kans. Sindsdien zijn Joke en Olof 61 jaar een paar gebleven, waarvan 58 jaar gehuwd.
Er volgden mooie gezinsjaren die begonnen in Tuitjenhorn. Daar had Olof zijn derde betrekking: als
boekhouder bij familie Brederode.
Een jaar na hun huwelijk werd dochter Mariëtte geboren, en exact een jaar later de eerste zoon Niels.
Het gezin woonde tot 1969 in Tuitjenhorn. Daarna verhuisden ze naar een nieuw koophuis op de HW
Mesdagstraat 15 in Schagen. Er werd hard gewerkt om het gezin financieel te onderhouden en pap
studeerde altijd in de avonduren. Op zaterdag ging hij naar de universiteit in Amsterdam. Achteraf
heeft hij zich wel eens hardop afgevraagd of hij er voldoende was als vader, maar hij heeft zich altijd
ingezet voor het gezin.
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In 1969 werd de tweede zoon René geboren en na vijf jaar de derde en laatste zoon Joan. Het gezin
was compleet, en genoot van diverse vakanties, bijvoorbeeld naar het huisje in Dwingeloo of naar
Franse campings en ook het echtpaar zelf ging samen de wereld verkennen. Zonnige tripjes naar
Mallorca, twee keer een familiebezoek in Canada, diverse busreizen en twee keer naar Lourdes.
Helaas ging de doorreis van Canada naar Jan Kaptein in Amerika niet door vanwege de aanslag op
de Twin Towers.
Het werk van pappa vergde veel van zijn aandacht. In 1967 stapte hij over van Brederode naar het
kantoor van Piet van de Laan op de Landbouwstraat 14 in Schagen. In 1974 trok Piet van de Laan
zich wat terug en startte hij samen met Wijma een eigen maatschap. Dit leidde er uiteindelijk toe dat
hij in 1977 een eigen accountantskantoor begon. Elf jaar later, in 1988 werd dit een maatschap met
John Snijders.
Het werk leverde hem ook veel op. Hij hield van mooie auto’s en ging van deelgebruik van een lelijke
eend van Brederode, naar een eigen Opel Kadett en later reed hij altijd een Volvo. Zijn droom om
een heel mooie Volvo te bezitten werd werkelijkheid in 2010. Een klant wilde zijn Volvo S80 verkopen
en Olof kocht hem over. Op zestigjarige leeftijd is OC uitgetreden. Hij heeft daarna nog vaak
accountancy klussen gedaan voor zijn kinderen, oud klanten, neven en nichten. Met allemaal heeft
hij een speciale band opgebouwd.
In de tijd na zijn pensioen kreeg papa steeds meer tijd voor vriendschappen, voor het geloof, de MOV
en voor zijn familie. Naarmate de kinderen ouder werden en zelf ook partners en kinderen kregen,
werd Olof steeds vaker liefkozend door hen allemaal O.C. genoemd. Voor de kleinkinderen is het
altijd “opa O.C.” gebleven. Een opa die gemakkelijk huilde, zeker als hij mooie klassieke muziek
hoorde.
Zijn pubertijd was licht en vrolijk. Hij ging naar de middelbare landbouwschool. In de vele fotoboeken
die hij van zijn leven heeft bijgehouden, zien we een trotse achttienjarige Olof. Hij kon goed met
vrienden optrekken, ging vaak naar de kerk en speelde bij het jongerentoneel. Op latere leeftijd zong
pappa in het Gregoriaanse koor van de kerk.
OC ging zoals gebruikelijk was in die tijd, een paar dagen in retraite, voordat hij in militaire dienst
trad. Eerst in Tilburg, daarna in Haarlem bij de AAT, de Aan- en Afvoer Troepen. Tijdens dienst is
pap gestart met het volgen van boekhoudkundige cursussen.
Vader ging als eerste aan het werk bij de LTB, de Land en Tuinbouw organisatie samen met zijn neef
Cor de Haan in Alkmaar. Daar genoot OC van etentjes met alle collega’s. In 1957 ging Olof werken
bij Accountantskantoor Walgemoed en Wingelaar in Hoorn.
Alle reizen zijn uitgebreid gedocumenteerd en beschreven door pap. De beschrijvingen vormen één
grote lofzang op zijn mooie vrouw Joke, doorspekt met humor en grappige situaties. Ook schreef hij
vaak gedichtjes. Eén mooi gedichtje uit 1961 aan Joke luidt:
Een dag die ik niet vergeten zal,
Want op het gezellige kermisbal,
Zag ik een mooi blondje staan.
En zij stond mij duidelijk aan,
Sindsdien horen we bij elkaar,
En dat vieren we elk jaar.
Zijn laatste jaren is hij liefdevol verzorgd in Magnushof en ook hier heeft hij geen kerkdienst op tv
overgeslagen. Pappa genoot erg van het luisteren van zijn klassieke CD’s. Hij keek uit naar de
bezoekjes van zijn kinderen, kleinkinderen, familieleden en natuurlijk naar de bezoekjes van Joke.
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Pap heeft haar veelvuldig de liefde verklaard. Als Joke na haar bezoek aan Magnushof weer naar
huis ging, vroeg OC haar vaak nog of hij nog even zou helpen met de aardappels schillen.
Zijn liefste Joke gaf hem altijd vier kussen als ze van Magnushof weer naar huis ging. En dat heeft
ze ook de laatste dag gedaan.

*12-03-1933

HELENA GERARDA VAN NIMWEGEN
† 12-08-2022

Op 12 maart 1933 werd Leny geboren in Zuilen. Zij groeide op in
een gezin met nog twee broers. Twaalf jaar later verhuisde ze naar
Amsterdam en daar volgde ze met succes de HBS. Na deze
schoolopleiding ging ze werken bij de CO-OP Samenwerking, waar
ze later de hele salarisadministratie voor haar rekening nam. Toen
haar ouders verhuisden naar Schagen, ging Leny met hen mee.
Leny is toen gaan werken bij het GAK in Alkmaar, nu UWV. Op haar
werk werd ze niet altijd met respect behandeld, wat heel veel
hartzeer heeft bezorgd. Nadat haar vader was overleden bleef ze
achter met haar moeder, voor wie ze liefdevol zorgde. Toen haar
moeder ziek werd, gaf ze al haar aandacht en liefde aan haar.
Na het overlijden van haar moeder was zij alleen. Bij een bezoek
van pastoor, gaf ze aan dat ze best wel wat voor de parochie wilde doen. Dat bleek een zegen van
boven te zijn. Want tien jaar lang heeft ze secretaressewerk verricht in de pastorie. Ze maakte de
Hoeksteen klaar voor de drukker, typte preken en voorbeden uit, verzorgde pastorale brochures,
voorzag de wijkcontactpersonen van felicitaties en condoleancekaarten, niets was haar te veel. Ze
was altijd oproepbaar. Het koffie drinken 's morgens op de pastorie vond ze gezellig, want contacten
verlichtten haar alleen zijn.
Een ziekte aan haar ogen maakte een einde aan dit werk waaraan ze veel voldoening beleefde. Het
slechter kunnen zien werd een ware handicap voor haar. Haar wereld werd pijnlijk kleiner. Haar
ontspanning en afleiding vond ze in haar grote tuin, waarvan ze ieder plantje kende. Een tweede
handicap sloeg toe, haar heupen en knieën waren aan vervanging toe. De operaties daarvan heeft
ze moedig doorstaan, maar wel met een stille traan en een stevige vraag naar God. Ondanks de
gebreken van haar lichaam, bleef ze haar uiterlijk goed verzorgen. Ze zag er altijd keurig als een
dame uit. In haar alleen zijn en haar lichamelijke beperkingen ontving ze steun en verlichting door de
Communie aan huis.
In oktober 2021 ontving Leny het slechte nieuws van de doctoren dat er een kanker in haar was
uitgezaaid. Ze gaven haar nog 3 tot 6 maanden aan leven. Dat werden er toch nog 10. Tot 2 weken
voor haar overlijden heeft ze alles nog alleen kunnen redden. Toen werd het haar te veel. Ze gaf zich
over aan de goede zorg van haar broer en schoonzus Wil en Vera, die haar tot haar laatste dag
hebben bijgestaan. In vrede is zij op 12 augustus 2022 gestorven en heengegaan naar wat ze zelf
verwoordde: 'het ondoorgrondelijke mysterie van de hemel'.
Namens de familie van Nimwegen en Ageeth Spruijt,
em. pastoor Jan van der Stok
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DE BIJBEL EN ZIJN VERHALEN (56)
Na het verhaal van Dina en Sichem draait nu alles weer om Jakob. God draagt Jakob op 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 via
‘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 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
voort komen, zelfs koningen. Het land dat 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”. 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
Bethlehem heet. Dan zet Jakob 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 had 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
ACTIVITEITEN KERK OP DE MARKT
Taizé
Welk lied komt bij u in gedachten als we Taizé zeggen? Of moet ik
zeggen ‘welke liederen’? Ik help u even op weg. ‘Als alles duister wordt,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer
dooft’.Of nog een ander geliefd lied ‘Ubi caritas et amor’. En zo is er een
grote schat aan liederen, afkomstig uit Taizé.
Op zondag 25 september gaan we ze zingen. Onder leiding van dirigent
Paul Sanders, wel bekend. Annelies Koomen zorgt voor de muzikale
begeleiding. Liederen die bij veel mensen geliefd zijn maar weinig aan
bod komen in de kerkdiensten.
Waar: Grote Kerk op de Markt Schagen. We beginnen om 15.00 uur.
Kerk open vanaf 14.30 uur. Na afloop een collecte.
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Tischreden
Woensdag 26 oktober hebben we weer onze jaarlijkse Tischreden. In 2017 - 500 jaar Luther - zijn
we er mee begonnen. Een gezellig samenzijn waarbij we samen eten en met elkaar in gesprek
kunnen gaan. Bij Luther thuis was het een vrolijke boel. Met zijn vrouw Katharina van Bora en hun 6
kinderen organiseerde hij regelmatig zo’n Tischreden. Ook werd er vaak muziek gemaakt.
In die sfeer willen we doorgaan. Tussen de gangen door vertonen we korte filmpjes die met
klimaat/duurzaamheid te maken hebben.
Ook de maaltijd die we gaan gebruiken zal een ‘duurzaam’ karakter hebben.
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.
U kunt zich aanmelden op: activiteiten@pgschagen.nl of een telefoontje naar Rik Laernoes 06
29220184
Rik Laernoes
AL HET GOEDE IS EEN SCHADUW VAN GOD!
INSPIRATIEDAG IN HEILOO op 1 oktober aanstaande
Geloofsgemeenschappen worden doorsnee steeds kleiner. Zullen we er maar mee ophouden? wordt
er regelmatig opgemerkt. Maar zulke gemeenschappen bieden van oudsher veel troost,
bemoediging, bevestiging en uitdaging aan de eigen leden en zetten zich bovenmatig in voor de
noden ver weg of dichtbij van anderen die tekortkomen.
Dus stoppen? Niet doen! Maar hoe kun je zinvol bezig zijn terwijl je maar met weinigen bent? Door
je te laten inspireren door de weg die Jezus van Nazareth voordoet en die manier van leven op
eigentijdse wijze handen en voeten te geven in het weerbarstige leven van alledag.
Om die reden organiseert de Vereniging van Pastoraal Werkenden in Noord-Holland voor de vierde
keer een inspiratiedag in de Willibrorduskerk, Westerstraat 267 in Heiloo. Het thema van de dag is:
‘Al het goede is een schaduw van God!’ Er is een voordracht, we gaan met elkander in gesprek en
er zijn werkwinkels om met nieuwe ideeën huiswaarts te gaan.
De dag begint om 10.00 u en wordt om 15.00 u afgesloten met een Viering van Woord en Gebed. De
kosten zijn €8,00 en men kan zich op geven bij mevr. Kiki Kint kikikint@xs4all.nl of 06-24603829

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN e.o.
Oecumenische vesper 2 oktober 2022
Op 2 oktober 2022 organiseert de Raad van Kerken Schagen de tweede oecumenische
vesper van dit jaar. Deze vesper was oorspronkelijk gepland rond de Vredesweek (18 –
25 september), maar omdat op die zondagen in diverse kerken in onze regio andere
activiteiten zijn is naar 2 oktober uitgeweken.
Ook deze vesper zal regio-centraal in de kerk van Schagerbrug plaatsvinden. De
inleiding op de lezingen zal door ds. Jelle Waringa verzorgd worden, terwijl – opnieuw – de
mannengroep gedirigeerd door Jan Schraal begeleid zal worden door organist Hanneke Muntjewerf.
Bij de eerste vesper in januari kon vanwege corona geen ‘volk’ aanwezig zijn. We hopen dat corona
dit keer geen roet in het eten gooit, zodat we dit keer ook werkelijk samen kunnen vieren en elkaar
ontmoeten, toch een van de belangrijkste doelen van de oecumenische vespers.
2 okt 2022, 17:00 Oecumenische vesper in de kerk van Schagerbrug (Schagerweg 40) inloop
vanaf 16:45, na afloop ontmoeting bij koffie
Arjen Poley
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MUZIEK IN EENIGENBURG NAJAAR/WINTER 2022
Hartelijk welkom in het prachtige kerkje in Eenigenburg. We hopen
deze herfst en winter weer te mogen genieten van mooie concerten die
door enthousiaste musici worden verzorgd. Ons kerkje uit 1792 vindt u
op een terp uit de 14e eeuw. In de kerk ziet u nog oude geschiedenis
uit een voorgaande kerk: een preekstoel uit 1698, een koorhek uit
1770, een kerkklok uit 1535. Het Schölgens orgel (uit 1876.) is een heel
vrolijk instrument.
De concerten beginnen om drie uur, de kerk is open vanaf half drie De
toegang en de koffie en thee in de pauze zijn gratis. Aan de uitgang is
een collecte. Als u verzekerd wilt zijn van een plaats is het verstandig
om op tijd te komen. Nogmaals, hartelijk welkom!

Datum Soort concert Uitvoerenden
25sept. Gitaar en zang Always on my mind bestaat uit de zangeressen Manon en
Sascha Heddes, dwarsfluitiste Marjolein ten Cate en pianist
/ gitarist / zanger Jan Valkenier. Zij zingen en spelen met
veel plezier de mooiste liedjes en muziekstukken van
vroeger
en nu
16okt. Dixieland
Just Old Dix, lekker swingen in de kerk.

6 nov.

Iers, schots
en scheef

Nieuw programma BODHI & TITUS: ON CELTIC ROADS!

27nov. Zang en gitaar Op weg naar kerst” met zangeressen die “Lekker zingen”
en gitarist Robbert Smit
18 dec Wintermiddag Muzikale winterviering door en voor Eenigenburgers,
m.m.v. Het Eenigenburgs Gemengd Koor en jong
talent. Gezellig en verrassend!
Wilt u uw auto parkeren aan één kant van de Surmerhuizerweg? Bij de kerk is één invaliden
parkeerplaats. Wilt u ook de andere plaatsen bij de kerk vrijhouden voor mensen die echt slecht ter
been zijn?
Adres: N.H. Kerk Surmerhuizerweg 29 1744 JB Eenigenburg. Kerkeenigenburg@hotmail.com. Voor
nadere info: 0224 298101 of website PGSchagen.nl
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Peter Vermaat met ‘Titus, held of heilige?’
Op vrijdag 14 oktober 2022 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: Titus, held of heilige? Een theatrale
en poëtische vertelling over het leven van Titus Brandsma.
Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na
2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft bezield en hoe hij heeft geleefd. In een
theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van
Titus Brandsma. In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te
Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die
overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde
mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten
motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend
tot op de dag van vandaag.
Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren. Als elfjarige jongen ging hij naar het kleinseminarie van
de franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Daar nam hij de kloosternaam
Titus aan. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd
uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen. Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus
Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen
te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel
in Scheveningen om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau. In een
voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus
bewogen man.
Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze voorstelling visualiseert hij
zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten. Zie ook:
https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus.
Waar:
St. Bonifatiuskerk, Spanbroekerweg 186, Spanbroek
Wanneer: Vrijdag 14 oktober 2022 om 20.00 uur.
Prijs: €15,00 p.p.
Reservering: jcj.verbruggen@quicknet.nl U kunt contant
betalen bij binnenkomst of overmaken op JCJ Verbruggen
NL 41 INGB 0003 8106 06 met de vermelding ‘Titus, held
of heilige’
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STICHTING-SCHAGEN-ROEMENIE
De tijd gaat snel, het is alweer 31 jaar geleden dat we voor het eerst in Cristuru Secuiesc geweest
zijn en toen besloten hulp op te starten na het aanschouwen van de omstandigheden daar. Met velen
hebben we hulp kunnen verlenen in het kindertehuis in de plaats Cristuru Secuiesc. Ook op ander
gebied hebben we daar hulp kunnen bieden. Dit zou niet zonder de steun vanuit Schagen en in het
bijzonder de PKN-Gemeente mogelijk zijn geweest.
De dankbaarheid vanuit Cristuru Secuiesc is op 5 augustus 2022 ook weer duidelijk geworden door
ons, Magda en Leo, ereburger te maken. Deze waardering wordt eenmaal per jaar aan een enkele
instantie of persoon uitgereikt. Het is een hele eer daarvoor in aanmerking te komen en we zijn daar
dan ook van onder de indruk. We hebben de uitreiking per Zoom bijgewoond. We hadden wel al
duidelijk gemaakt dat ons werk alleen mogelijk was vanuit de stichting.
Motivatie is:
"Voor hun toegewijde en behulpzame werk, voor
Székelykeresztúr
Ze deden het onbaatzuchtig in het belang van de
inwoners van de stad."
Uiteraard gaan we door met hulp zolang dat mogelijk is
en onze gezondheid dat toelaat.
Stichting Schagen-Roemenië
Leo en Magda Witte

PELGRIM
“Een paar jaar geleden werd ik opeens erg ziek, vertelt Pim. Het was zo erg dat ik op de Intensive
Care in het ziekenhuis belandde. Ik lag aan allerlei slangen en apparaten en het leek erop dat ik het
niet zou overleven. Toen ik beter werd vond ik dat ik iets bijzonders moest doen. Ik wilde laten zien
hoe blij ik was dat ik nog leefde. Daarom ben ik op pelgrimstocht gegaan. Met een rugzak op liep ik
naar Santiago de Compostella in het noorden van Spanje.”
Vroeger waren pelgrims altijd gelovige mensen. Ze gingen op weg naar een heilige plaats om zo met
God en hun geloof bezig te zijn. Santiago is zo’n heilige plaats, want ze zeggen dat daar de apostel
Jacobus begraven ligt. Zelf ben ik niet zo gelovig, maar ik heb onderweg wel veel nagedacht over het
leven. Over wat echt belangrijk voor mij is. En over wat ik wilde gaan doen na deze studie. Het was
een zware tocht, maar ik heb er veel van geleerd. Eigenlijk is zo’n pelgrimstocht net zoiets als het
echte leven. Je komt onderweg problemen tegen die je moet oplossen. Soms heb je geen zin maar
moet je toch doorzetten. Je moet elke dag beslissen welke route je neemt. En ondertussen moet je
niet vergeten te genieten van wat je ziet. Ik ben al lang weer terug uit Santiago, maar ik voel me nog
steeds een pelgrim.
SINT FRANCISCUS EN DIERENDAG
Op 4 oktober is het feest van Sint Franciscus. Sint Franciscus is een grote heilige. Op zijn feestdag
is het ook dierendag. Dat is niet toevallig. Het is op 4 oktober dierendag omdat Sint Franciscus erg
veel van dieren hield. Hij hield niet alleen van dieren, hij praatte ook met ze en zij luisterden naar
hem. Hij werd zelfs bevriend met een grote hongerige wolf. Daarom hebben ze van zijn feestdag ook
dierendag gemaakt. Onze Paus heeft ook gekozen voor de naam Franciscus. Hij ziet Sint Franciscus
als een groot voorbeeld.
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PREEK OP ZIEKENZONDAG 11 september 2022

Deze zondag, broeders en zusters, deze 2e zondag in september, is in 1974 door de Zonnebloem
uitgeroepen tot ‘Ziekenzondag’. De Zonnebloem is, zoals u weet, de organisatie die aandacht heeft
voor mensen met een ziekte of beperking, voor kwetsbare mensen. En het gaat dan vaak niet om
een griepje of vervelende verkoudheid maar om iets dat van meer blijvende aard is.
Als u even nadenkt, kent u zelf ook wel zo iemand in uw omgeving en u weet dan ook welke ernstige
gevolgen een ziekte of beperking kan hebben: vaak raken mensen geïsoleerd, ze verdwijnen uit
beeld, ze tellen niet meer mee.
‘Zieken bezoeken’ is één van de zeven werken van barmhartigheid. Velen van u zullen dat werk van
barmhartigheid beoefenen. En de ChristoforusBezoekGroep van onze parochie doet zijn best daar
ook een steentje aan bij te dragen. We doen dat door op verzoek een bezoekje af te leggen - door in
de Advent een kleine attentie te bezorgen bij de senioren van onze parochie - ieder jaar gaat er ook
een blijk van medeleven naar de parochianen die in het betreffende jaar een dierbare verloren hebben
- en vandaag, op deze Ziekenzondag, bezorgen de leden van de ChristoforusBezoekGroep een roos
bij een aantal zieke parochianen.
Ik zeg: ‘zieke parochianen’, maar we willen mensen beslist geen etiket opplakken. We delen de
parochianen niet simpelweg in, in ziek of gezond. We kijken liever naar elkaars mogelijkheden dan
elkaars beperkingen. Want voor iedereen, ziek of gezond blijft altijd gelden dat hij of zij een uniek
mens is met eigen mogelijkheden. Zo ken ik mensen die zelf ziek heten te zijn en iedere dag bij
kwetsbare anderen op bezoek gaan, om ze moed in spreken en hen op allerlei manieren hulp te
bieden.
Hij ging van stad tot stad en sprak: ‘hiertoe ben ik gezonden’, voor zieken en gewonden had Hij een
woord een onderdak. Zo zongen we in de Tussenzang. En zo is het ook: Hij, Jezus, ging van stad tot
stad om zieken en gewonden op te zoeken. Het hele jaar rond horen we in het evangelie dat Jezus
zieken geneest, blinden laat zien, stommen doet spreken, doven doet horen en lammen doet lopen.
Jezus wordt steeds met ontferming bewogen door mensen die niet gekend en niet gezien worden.
Hij is naast de mensen gaan staan die een lijden te dragen hadden, heeft naar hen geluisterd, echt
geluisterd, en gehoord waar zij onder gebukt gingen. En door hen aandacht te geven stonden ze niet
langer langs de zijlijn maar konden ze weer deelnemen aan het leven in de gemeenschap. Zo bracht
Jezus Gods Koninkrijk dichterbij.
In feite kunnen we heel het leven van Jezus in enkele woorden samenvatten: bidden – onderricht
geven – en anderen genezend nabij zijn. Ja, dat bidden, beste mensen, hoort er ook echt bij.
Afgelopen dinsdag nog las ik in het evangelie: ‘Jezus trok weg naar de berg – een stille, eenzame
plaats – en bracht er de hele nacht door in gebed.’ Juist vanuit het gebed doet Jezus de inspiratie op
om te doen wat hij doet: heel zijn handelen komt voort uit het gebed: eerst bidt Hij - dan handelt Hij.
En zo willen wij ook in het leven staan. Want: om te bidden zijn wij hier samengekomen; om al biddend
Gods kracht te ontvangen, Zijn kracht bij ons binnen te laten. En als Zijn kracht eenmaal in ons
gekomen is, zal die kracht ook op Gods tijd en op Zijn wijze naar buiten stromen. Die kracht van God
hebben we op z’n tijd allemaal nodig, of we nu ziek zijn of gezond. Want niemand van ons kan
beweren dat hij helemaal gezond is, dat hij totaal geen hulp van anderen nodig heeft. De gelovige
mens weet wel beter. Daarom zongen we in het Openingslied ‘Een smekeling, zo kom ik tot uw
troon…..’ En hoe eenvoudig mooi de melodie van dat lied ook is, hoe heerlijk het ook is om het voluit
te zingen, het gaat er uiteindelijk om dat de zanger uitkomt bij de inhoud van het lied.
Want in het lied wendt de zanger zich tot God en smeekt vol vertrouwen om Zijn hulp, om Zijn
nabijheid. De zanger bidt zingend dat ‘het licht der waarheid’, dat Gods Woord en Gods Wet, zijn
kompas in het leven mogen worden, mogen blijven. En dat kompas hebben we hard nodig, in de
chaos waarin we leven. Daar is de coronapandemie die maar niet wil stoppen, - de vluchtelingen die
blijven toestromen, - de waanzinnige energieprijzen, - de klimaatveranderingen die de wereld
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teisteren, - de stikstofproblematiek - en niet te vergeten Poetins Rusland dat een oorlog voert die de
hele wereld zwaar treft. In zo’n verwarrende wereld is ‘het Licht der waarheid’, Gods Woord en Zijn
Wet, onmisbaar als kompas op onze levensweg. En we realiseren ons dat we soms verdwalen als
we ons te weinig op God richten.
Daarom zongen we in het derde couplet: ‘Ik was een schaap en had de weg verloren.’, Ook in het
evangelie van deze dag is sprake van een verloren schaap. Ieder mens is op zijn of haar tijd dat
verloren schaap. Maar als je ziek bent, kan die ervaring van ‘verloren zijn’ alles overheersen. Hoe blij
kunnen we dan zijn als we beseffen dat de Goede Herder zelf naar ons op zoek gaat. Hij bevrijdt ons
uit de doornstruik, en brengt ons terug naar de kudde. De Goede Herder is in onze kerk prachtig
uitgebeeld in het houtsnijwerk op de kuip van de preekstoel en ook hoog boven het altaar.
De zieke mens verlangt intens naar genezing, maar lang niet altijd zal er genezing plaatsvinden op
de wijze die wij wensen. Wat mogen we dan wel van de Goede Herder verwachten? ‘Gelukkig is de
mens die zijn vertrouwen stelt op God’ zo zingt de psalmist in Psalm 40. En in tijden van ziekte,
kwetsbaarheid en nood zou de gelovige dan met vertrouwen op God kunnen bidden: God, tot U roep
ik, help mij te bidden en mijn gedachten te richten op U - Ik ben eenzaam, maar Gij verlaat mij niet Ik ben bevreesd, maar bij U vind ik hulp - Ik ben onrustig, maar laat mij vrede vinden bij U - Ik begrijp
uw wegen niet, maar Gij kent mijn weg.
Diaken Piet Steur

FOCUSPRESENTATIE IN MUSEUM
WERELDLEIDER UIT UTRECHT

CATHARIJNECONVENT:

PAUS

ADRIANUS

VI

Museum Catharijneconvent in Utrecht heeft dit jaar een
focuspresentatie gewijd aan de enige paus uit de Nederlanden,
geboren te Utrecht, paus Adrianus VI. In 2022 is het 500 jaar
geleden dat Adriaan Floriszoon tot paus gekozen werd. Het
museum combineert dit met het feit dat Utrecht 900 jaar
stadsrechten heeft en noemt paus Adrianus de ‘meest
onbekende grootse Utrechter’. De presentatie is geopend op 2
juni en loopt tot 13 november 2022 en werd onder anderen al
bewonderd door kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht.
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De bezem door de kerk
Ga mee terug naar 1522-1523 en ervaar in welk spanningsveld paus Adrianus terecht kwam. De
katholieke kerk beleefde een grote crisis: de Reformatie. Een moeilijkere tijd om paus te worden, was
er niet. Adrianus wist hoe slecht het ging met de kerk, erkende missstanden publiekelijk, en ging over
tot actie. Belangrijke stukken die te zien zijn getuigen hiervan, zoals de indrukwekkende pauselijke
bul die Adrianus in 1522 naar het Domkapittel van Utrecht stuurde. Ook veel andere stukken in de
tentoonstelling komen uit de periode van zijn pausschap. Adrianus komt zo heel dichtbij. Zelfs zijn
excuses voor de kerkelijke misstanden zijn in druk te zien’, zo promoot het Catharijneconvent de
expositie.
Welk verschil kon Adrianus maken?
‘Adrianus bekleedde ruim anderhalf jaar het machtigste ambt van Europa. Slechts zeshonderd dagen
na de aanvaarding van zijn ambt stierf hij. Welk verschil kon hij maken? De Utrechtse paus zette een
aantal opmerkelijke stappen. Als buitenstaander in Rome trotseerde hij de weerstand die zijn
benoeming opriep. Hij hield vast aan zijn eigen religieuze waarden van soberheid en regelmatig
gebed. Direct na zijn aantreden startte hij met het hervormen van het kerkelijk bestuur in Rome. Voor
de bestrijding van Luther zocht hij hulp bij Erasmus. Adrianus’ officiële excuses op de Rijksdag van
Neurenberg in 1523 waren een unicum in de geschiedenis. Hij stelde een voorbeeld door
kwetsbaarheid te tonen in een positie van macht. Dat ziet ook paus Franciscus, die op 7 april
jongstleden Adrianus als volgt typeerde: ‘Een moedig man! Ook vandaag zou hij veel werk hebben.
Dit werk is niet makkelijk.’’
Activiteiten
In het kader van deze focuspresentatie over Paus Adrianus VI staan er diverse activiteiten op het
programma, zoals stadswandelingen met Gilde Utrecht, een bezoek aan het Utrechtse Paushuize en
lezingen van onder meer Twan Geurts
NEDERLANDSE BISSCHOPPEN VAN 7 TOT 12 NOVEMBER OP AD LIMINA BEZOEK NAAR
ROME

De Nederlandse bisschoppen hebben een nieuwe
datum ontvangen voor hun Ad Limina bezoek aan
Rome. Het bezoek is na eerder uitstel in verband met
Covid-19 nu gepland van 7 tot en met 12 november
en begint daarmee toepasselijk op het hoogfeest
van de Heilige Willibrord, de patroonheilige van de
Nederlandse Kerkprovincie.

Het laatste Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen was in december 2013, nu bijna
negen jaar geleden. Het Latijnse woord Limina betekent: drempels. Visitatio ad Limina Apostolorum
betekent letterlijk een pelgrimage naar de drempels van de apostelen. Met deze drempels worden de
graven van de apostelen Petrus en Paulus bedoeld.
Het is een eeuwenoud gebruik dat bisschoppen deze graven in Rome bezoeken en sinds het Tweede
Vaticaans Concilie wordt dit bezoek door de bisschoppen van een Kerkprovincie gezamenlijk
afgelegd. De Covid-19 pandemie bleek tot twee keer toe een belemmering om veilig naar Rome te
kunnen reizen. Een eerste datum in 2021 werd afgezegd door het Vaticaan, de tweede begin 2022
door de Nederlandse bisschoppen in verband met een lockdown in Nederland.
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Ontmoeting met paus FranciscusDe bisschoppen spreken tijdens hun bezoek met paus Franciscus
en met de verschillende departementen van de Romeinse curie. Voorafgaand aan het bezoek heeft
ieder van de bisschoppen een verslag aangeleverd over de situatie in het eigen bisdom. Gezamenlijk
hebben de bisschoppen een rapport opgesteld over de situatie in Nederland als geheel (dat zal
ongetwijfeld o.m. een samenvatting zijn van de synode-gesprekken die in alle bisdommen / parochies
gevoerd zijn P.S.). Tijdens het bezoek worden thema’s uit dit rapport besproken.
NIEUWTJES
ADELBERT
Egmond-Binnen heeft de Adelbertabdij en het Liobaklooster. Bekend zijn de kaarsenmakerij, de
abdijwinkel en de kerststallenexpositie in december. Ruim 1100 jaar geleden werd de historische
bron van het klooster al beschreven. Een rijk geïllustreerd magazine laat u kennismaken met de
geschiedenis van kloosters en kloosterlingen van Egmond. “Adelbert, 1100 jaar religieus leven in
Egmond” is te koop voor € 9,95. ISBN 978 949 327 9063. www.adveniat.nl
LESSEN IN KUNST
Kathedraal TV lanceert een serie over de kunst van de Haarlemse Bavokathedraal. Met aandacht
voor de architectuur, beeldende kunst en de ramen. Elke vrijdag komt er een nieuwe aflevering. Te
bekijken via YouTube.com\kathedraal\tv.
(T)HUISWERK
Alpha Online, de digitale variant van de Alphacursus, blijft ook na corona populair. Veel mensen die
nooit naar een Alphacursus van een parochie zouden komen, melden zich wel aan voor de online
cursus. Je kunt de cursus vanuit huis volgen. Juist de mensen die wat verder van de kerk afstaan
vinden gemakkelijker de weg naar de online cursussen. Uit een onderzoek van Alpha Nederland
bleek dat heel veel Nederlanders behoefte hebben om met elkaar in gesprek te gaan over
levensvragen, geloofsvragen en het christendom.
ADAM WAAR BEN JE?
Op Athos, een schiereiland ten noordoosten van Griekenland leven al eeuwenlang oosters-orthodoxe
monniken. Vrouwen zijn er niet welkom. De Oekraïense diaken en filmproducent Alexander Plyska
mocht er filmen in het klooster Dochiariou. Sinds 1990 zijn er veel nieuwe monniken ingetreden. De
documentaire “Where are you Adam?” kan op verzoek vertoond worden in parochies. Informatie via
Katia Novikova telefoon: 06 21703480. En via denpeirazei.com.
MODERNE PELGRIMS
Pelgrimeren is al lang niet meer uitsluitend iets wat gelovigen doen. Het maandblad Volzin maakte
een serie interviews met lopers. De verhalen zijn gebundeld in een boek. Een boeiend beeld over
pelgrimeren in deze tijd. Uitgeverij Zilt, “Moderne pelgrims, onderweg in het hier en nu”, telt 176
pagina’s en kost €21,99. ISBN 978 949 319 8234.
Marijke van Asselt
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