
PASTOOR IVAN BENOEMD TOT DEKEN VAN DEKENAAT 
SCHAGEN 

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het bisdom hield Bisschop Punt een toespraak, waarin hij voor het 

nieuwe jaar een aantal nieuwe ontwikkelingen aankondigde, namelijk een uitbreiding van het aantal 

dekenaten, enkele nieuwe initiatieven over evangelisatie en catechese, alsook zijn eigen komende 

afscheid. 

Wij hebben 2 punten uit zijn toespraak gehaald, de uitbreiding van de dekenaten en de opvolging van 

de bisschop, omdat deze ook van belang zijn voor onze parochie. Het complete verslag kunt u lezen 

op de site van het bisdom https://www.bisdomhaarlem-

amsterdam.nl/?p=news&id=3986&t=Woord+van+de+bisschop 

 

DE UITBREIDING VAN DE DEKENATEN  

“Twee van onze drie dekens zijn inmiddels vanwege leeftijd en gezondheid teruggetreden. Alleen de 

deken van Amsterdam kan en wil nog even door gaan. Na overleg in de verschillende gremia, en met 

de dekens, hebben de bisschop-coadjutor en ik besloten de gelegenheid aan te grijpen om het aantal 

dekenaten weer iets uit te breiden. Niet meer zoals vroeger, als een bestuurslaag tussen parochie en 

bisdom. Dat is bij een krimpende kerk niet meer realistisch. Maar als regio’s die, juist vanwege de 

krimp, zoeken naar nieuwe wegen van samenwerking. En de deken niet primair als bestuurder, maar 

als ‘pastor pastorum’. We merken dat het nodig is. Het pastoraat is zwaar in deze tijd. Juist de 

priesters, diakens en andere pastoraal werkenden dragen de volle last van een seculariserende 

samenleving, van kritieken en soms zelfs van agressie tegen geloof en kerk. Het is nodig dat ze elkaar 

dragen en bemoedigen. De deken heeft daarbij een cruciale rol, maar daarvoor moet zijn dekenaat niet 

te groot zijn. We zijn uitgekomen op tien dekenaten rond de wat grotere steden.” 

 

Voor onze parochie betekent dat dat wij bij het dekenaat Schagen zullen horen. Pastoor Ivan Garcia zal 

per 1 februari 2020 onze oud pastoor en Deken Eduard Moltzer opvolgen en als deken worden 

benoemd. 

Het complete dekenaat ziet er als volgt uit. 

1. Dekenaat Schagen - deken I.A. Garcia Ferman 

• Parochie Texel (Den Burg, De Cocksdorp, Oosterend, Oudeschild) 

• Samenwerkingsverband H. Maria Sterre der Zee en Trinitas, Noordkop (parochies H. Maria 

Sterre der Zee te Den Helder, O.L.Vrouw Praesentatie te Anna Paulowna, H. Joannes Evangelist 

te Breezand, O.L. Vrouw Visitatie te ’t Zand) 

• Samenwerkingsverband Wieringerwerf (parochie Wieringermeer te Wieringerwerf en 

Middenmeer en parochie Wieringen: H. Hippolytus te Hippolytushoef) 

• Samenwerkingsverband De Vijfhoek (parochies H. Hart van Jezus te Heerhugowaard (De 

Noord), H. Familie te Heerhugowaard (‘t Kruis), O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Nieuwe 

Niedorp, H. Martinus te ’t Veld, H. Wulfram te Waarland) 

• Parochie H. Jacobus de Meerdere te Tuitjenhorn 

• Parochie St. Christophorus te Schagen 

• Parochie O.L.Vrouw Geboorte te Burgerbrug 

• Parochie H.H. Ursula en Gezellinnen te Warmenhuizen 

Tevens behoren tot elk dekenaat de overige katholieke geloofsgemeenschappen die in dat gebied 

gevestigd zijn of zullen worden. Hierbij kan met name gedacht worden aan de migrantengemeen-

schappen. 

 

Via deze weg feliciteren wij pastoor Ivan met deze benoeming en wensen hem veel 

wijsheid en Gods Zegen toe bij het uitoefenen van deze nieuwe functie. 

 

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=3986&t=Woord+van+de+bisschop
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=3986&t=Woord+van+de+bisschop


OPVOLGING VAN BISSCHOP PUNT  

“Een andere ontwikkeling die het nieuwe jaar zal brengen betreft mijzelf. U weet het inmiddels wel. Ik 

ben nu 74, en hoop tegen de zomer mijn 25-jarig bisschopsjubileum te vieren, zowel in het bisdom 

Haarlem-Amsterdam, als in het Militair Ordinariaat. Een mooi en natuurlijk moment om het stokje, of 

beter gezegd de staf, over te dragen aan m’n opvolger. Het is wel iets te vroeg, maar om twee redenen, 

denk ik, toch verstandig. Enerzijds speelt de gezondheid me al een paar jaar regelmatig parten, en 

anderzijds is de opvolging al geregeld. Mgr. Jan Hendriks is inmiddels al een jaar bisschop-coadjutor, 

d.w.z. bisschop met recht van opvolging. Het geeft mij rust te weten dat het bisdom straks bij hem in 

goede handen is. Er is geen enkele procedure meer nodig. Alleen moet de paus uiteraard zijn 

toestemming geven, die ik binnenkort zal vragen. Het enige ritueel dat dan nog moet gebeuren is de 

‘in bezit name van de zetel’, zoals het officieel heet, d.w.z. dat Mgr. Hendriks even op de 

bisschopszetel in de kathedraal gaat zitten. Hij heeft nog een paar maanden om te oefenen. ‘Wat gaat 

u na het emeritaat zelf doen?’, wordt me steeds vaker gevraagd. Ik weet het nog niet precies, maar heb 

wel het verlangen om wat meer tijd en rust te hebben voor verkondiging, en voor m’n eigen spirituali-

teit en band met God.  

Ik dank u voor uw geloof en inzet en vraag voor de toekomst voor ons allen de bescherming van Maria 

en de bijzondere zegen van God.” 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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