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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)
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Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken 
goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. 
Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkun-
dige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel 
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde 
modellen. Maak nu een afspraak.

Z O  h O O r t  h e t

SChAGeN
Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen 
T 0224-212398
E schagen@engelhoorservice.nl 

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

Prot e sta n t s e Ge m e e n t e t e sc h aG e n

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

www.wereldwinkelschagen.nl
 Onderin de toren op de Markt in Schagen

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen

Oktober - November 2018

Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat



B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E  

	  
KERKGEBOUW	  
Grote	  Kerk	  (Ingang	  Markt)	   Markt	  23a,	  1741	  BR	  Schagen,	  tel.0224	  297	  860	  
	   Postadres:	  Postbus	  71,	  1740	  AB	  Schagen	  
Kerkje	  Eenigenburg	   Surmenhuizerweg	  29,	  Eenigenburg	  

KOSTER	  
Dhr	  C.P.A.	  van	  Treuren	   Leeuwerikstraat	  8,	  1742	  BB	  Schagen,	  tel.	  0224	  214	  223	  
	   e-‐mailadres:	  koster@pgschagen.nl	  
	   t e v e n s 	   v o o r 	   b e s p r e k i n g 	   v e r g a d e r r u i m t e n 	  
ADMINISTRATEUR	  
Mw	  B.	  Plak–van	  Oostwaard	   Middenweg	  476,	  1704	  BL	  Heerhugowaard,	  tel.072	  57	  27	  426	  

	  e-‐mailadres:	  pgschagen@nexite.nl	  
	  t e v e n s 	   v o o r 	   m u t a t i e s 	  
(verhuizing,	  geboorte,	  huwelijk	  en	  overlijden)	   

	  
Rekening	  PG	  Schagen:	  rek.nr.:	  NL30	  FVLB	  0699.946.433	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen.	  
Voor	  kerkelijke	  bijdragen:	  rek.nr.	  NL93	  FVLB	  0699.543.622	  t.n.v.	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen	  
(vrijwillige	  bijdrage).	  	  Dit	  rekeningnummer	  is	  ook	  voor	  collectebonnen!	  
	  
VOOR 	  ME E R 	   I N FORMAT I E 	   Z I E :	  www.pgschagen.nl	  en	  www.kerkopdemarktschagen.nl	  	  
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 06 336 386 73

KERKGEBOUW
Grote Kerk (ingang Markt) Markt 23a, 1741 BR Schagen, 0224 297 860
 Postadres: Postbus 71, 1740 AB Schagen
Kerkje Eenigenburg Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg

SCRIBA
Dhr. A. Plomp Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen, 
 0224 227 522 / scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR
Mw. B. Plak-van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard,  
 06 336 386 73 / pgschagen@nexite.nl
 tevens voor mutaties 
 (verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)

M E E R  I N F O  O P  W E B S I T E S :  www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

B E L A N G R I J K E  I N F O R M AT I E

Rekening PG Schagen: rek. nr.  NL05 RABO 0373 7285 49  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL33 RABO 0373 7285 30  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.

Gedempte gracht 67 • Schagen

* Bitte kai Rand * Oska

* Pernille Svenre * Marc O’Polo

* Mansted * Blaest jassen

* Baldino * Ritva Falla 

* Eva en Claudi

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted

 

Kopwerk is de stichting voor protestants- 
christelijk onderwijs, die al haar p.c. basisscholen  
in noordelijk Noord-Holland aanstuurt.  

 

               In Schagen is dat 

             Voor informatie of een kijkje in de school neemt u contact op met:     

 Tjallina Liebregts, telefoon 0224 212933. 

 

Deze opmaak komt in een kader van 5x13,5 cm = een 1/4 pag. liggend  

Logo’s digitaal aangeleverd. 

 

• Ter vervanging in Onze Kerk vanaf oktober 2018. 

 

• De overblijvende ruimte komt bij de onderste advertentie   

van de PG Schagen - Actie Kerkbalans op die pag. 

 

 

 

ZEGGEN WAT JE DOET, 
                 DOEN WAT JE ZEGT

Vraag naar Wim Lemckert voor Schagen
en omgeving. Bel rechtstreeks naar 
Wim op 06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

Zes dagen in de week sta ik voor u klaar, ook in de avonduren.
Pettemerstraat 14, 1823 CW Alkmaar. Tel. 072-2201462

VOOR VERKOOP OF AANKOOP VAN UW WONING
wim@goedvastmakelaars.nl

ZEGGEN WAT JE DOET, DOEN WAT JE ZEGT
Dé Beheermakelaar

Vraag naar Wim Lemckert voor Schagen 
en omgeving. Bel rechtstreeks naar Wim op 

06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

Zes dagen in de week sta ik voor u klaar, ook in de avonduren.
Kanaalkade 19, 1811LP Alkmaar.  Tel. 072-2201462

VOOR VERKOOP OF AANKOOP VAN UW WONING
wimlemckert@debeheermakelaar.nl

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol
Tel. 06 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar en of u verzekerd bent
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en Stijlvol

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar

VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Tel. 0224-296082 / 06-53481178
bramborst306@hotmail.com

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning
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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt het nieuwste nummer van Onze Kerk. We raken al gewend aan de maatre-
gelen die genomen zijn om Covid-19 te bestrijden. Gelukkig gaat het goed en beginnen 
we langzaamaan weer de draad die we in maart losgelaten hadden weer op te pakken. 
In het artikel van de scriba kunt u lezen hoe we de kerkdienst met publiek gestalte 
gaan geven. Dit zal in ieder geval tot eind augustus het geval zijn. Wat er daarna gaat 
veranderen of juist hetzelfde blijft weten we nog niet. Maar we kunnen elkaar in ieder 
geval weer zien en, op afstand, met elkaar spreken. Helaas is het sociale gebeuren 
(tijdelijk) weggevallen, dus geen koffiedrinken na de dienst. En zal er maar één collecte 
per dienst plaatsvinden afwisselend voor Kerk en Diaconie.  
Daar het zich laat aanzien dat er voor 1 september geen veranderingen in de regels 
komen is besloten om de volgende “Onze Kerk” half augustus/eind augustus te laten 
verschijnen. Hopelijk kunnen we dan weer activiteiten opnemen in de uitgave. Van-
daar dat u in dit nummer de kerkdiensten tot eind augustus ziet afgedrukt. 
Verder een artikel over gemeenteleden die vertellen over hun ervaringen ten tijde van 
Covid-19. 
Daarnaast weer de vaste Nachtvlinders van onze predikant.  
Helaas is dit nummer minder gevuld dan voorafgaande maanden, maar ja onze schrij-
vers raken ook hun inspiratie een beetje kwijt als er zo weinig gebeurt.  
Toch hebben we geprobeerd om er een volledig maandblad van te maken. Aan u om 
te beoordelen of ons dat gelukt is. 
En voor ik het vergeet. Ieder een plezierige vakantie toegewenst, of u nu weg gaat of 
thuisblijft. 
 
Dan nog de spreuk van de maand. Daar ook ik de inspiratie een beetje kwijt ben hierbij 
één die ik ontleend heb aan Jean-Jacques Rousseau 
 
Hoe zwakker het lichaam, hoe meer het verlangt; hoe sterker, hoe meer het gehoor-
zaamd. 
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ALGEMEEN 

HUREN KERKRUIMTE 

Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, 
mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl 

PASTORES 

Ds. A.J. van der Bom    Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen; 0224-227396 
e-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com;     mob. 06-83384921 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 

 Telefonisch bereikbaar van 9.00–21.00 uur 
 (behoudens vergaderingen). 
Mw. L. Kooiman Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen; 0228 592970 
 e-mailadres:  ljkooiman@gmail.com 
 Werkdagen: maandag t/m donderdag  
 Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 uur. 
 
 
SCRIBA PROTESTANTSE GEMEENTE SCHAGEN 

Dhr. A. Plomp Eksterstraat 132, 1742EX Schagen 0224 227522 
e-mailadres:  scriba@pgschagen.nl;  

 
KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres:  
pknschagenzm@outlook.com  zoveel mogelijk voor de donderdag! 
 
KOPIJ “ONZE KERK" 

Kopij:  Mw. A. van Arkel                              06-13614761 e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl 
 
VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING “ONZE KERK”: 

Dhr. G. Leijnse Notenhof 87, 1741 VR Schagen 0224-297 094 
 e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl 
 

 

mailto:aj.van.der.bom@gmail.com
mailto:ljkooiman@gmail.com
mailto:scriba@pgschagen.nl
mailto:pknschagenzm@outlook.com
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:g.leijnse@quicknet.nl
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TER OVERWEGING 

Paulien Knol 
 
De kerk en de scholen mogen weer open! 

 Zoals u misschien weet geef ik les aan leerling-
verpleegkundigen op het Horizon College. Vanaf 
half maart sloten de scholen en hebben we de 
lessen verzorgd via MEET, ingesproken power-
points, filmpjes, jamboards en noem maar op. 
Daarnaast heb ik mijn leerlingen elke 2 weken 
een keer gebeld via whatsapp video. Toen ik aan 
hen vroeg of ze weer zin hadden om naar school 
te gaan was het antwoord nee. De leerlingen 

vonden de online-lessen fijn omdat ze in hun eigen tempo en op hun eigen tijd konden 
leren, de lessen waren korter, maar de inhoud was niet minder. De leerlingen vonden 
dat ze veel meer leerden dan als ze gewoon naar school gingen. Op mijn vraag wat ze 
dan wel misten was het antwoord: contact met elkaar, het klieren in de les, de grap-
pen, elkaars verhalen.  

Een parallel met de online kerkdiensten is snel gemaakt. Wat is het fijn dat die er wa-
ren, korte diensten met prachtige overdenkingen en mooie liederen, en dat in 15 mi-
nuten tijd. Lekker met een kop koffie op de eigen tijd, op de bank de kerkdienst kijken. 
Heel veel dank voor al die mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Maar…. Ik mis wel 
iets, het contact, hoe is het met iedereen, wie is er ziek, wie heeft verdriet, wie is er 
blij, die gemeenschap die zorgt dat we met elkaar kerk zijn die heb ik enorm gemist.  

Blijkbaar is het mogelijk om digitaal een dienst te organiseren waarin ieder voor zich 
met God en het geloof bezig is. Maar om gemeente te zijn en gezamenlijk het geloof te 
beleven hebben we elkaar nodig, moeten we elkaar ontmoeten. Wat fijn dat dit bin-
nenkort weer kan. Wel in aangepaste vorm. We zullen met elkaar moeten zoeken naar 
wat echt belangrijk is in een dienst met elkaar, hoe we onze gemeenschap weer vorm 
kunnen geven. Dit is geen makkelijke zoektocht want we kunnen sommige onderdelen 
zoals samen zingen niet meer doen. Ik hoop dat we niet blijven staren naar wat niet 
kan maar dat we op zoek gaan naar wat wel kan, ik hoop dat we elkaar weer vinden 
om samen een gemeenschap te zijn.  

Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het verleden: Ik - zegt Hij - ga iets 
nieuws beginnen. Het is al begonnen. Merk je het niet? 



   5  
  

KERKDIENSTEN 
De diensten in Eenigenburg en de Bron gaan deze zomerperiode niet door. 
 
Zondag 14 juni 2020 
Grote Kerk 
9:30 uur : Ds. A.J. vd Bom, uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 
 
Zondag 21 juni 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur : Ds. A.J. vd Bom, uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 
 
Zondag 28 juni 2020, Veteranendienst 
Grote Kerk 
9.30 uur : Ds. K.H. Ubels, uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 

Zondag 5 juli 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur   pastor L.J. Kooiman en ds. A.J. v.d Bom 
Collecte   Kerk (Pastoraat) 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 De "oude "Christoforuskerk, voorganger van de Grote Kerk, getekend 
door Cornelis Pronk in 1727 
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Zondag 12 juli 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. H.R. Hummelen 
Collecte   Diaconie (Stichting The Children : Our Future) 
 
Zondag 19 juli 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A. Walsma, Amersfoort 
Collecte  Kerk (instandhouding kerkgebouw) 
 
Zondag 26 juli 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur   Drs. G. Scholten, pastor NW ziekenhuisgroep, locatie Den Helder 
Collecte  Diaconie (Stichting Exodus) 
 

Zondag 2 augustus 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur   Dhr. J. Prij jr. 
Collecte  Kerk (Pastoraat) 
 
Zondag 9 augustus 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. vd Bom 
Collecte  Diaconie (Kerk in Actie) 

Zondag 16 augustus 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. H.R. Hummelen, Egmond Binnen 
Collecte  Kerk (instandhouding kerkgebouw) 
 

Zondag 30 augustus 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. vd Bom 
Collecte  Kerk (Pastoraat) 
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KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp-Baas 

Hoi allemaal,  

Normaal zou ik in dit nummer de afsluiting van het seizoen aankondigen. Inmiddels is 
het duidelijk dat de eerste kerkdiensten pas in juli gaan plaatsvinden. Oftewel: de laat-
ste kindernevendienst van het seizoen hebben we achteraf al begin maart gehad! Ook 
de afsluitende dienst met pannenkoeken gaat niet door, maar niet getreurd: we heb-
ben nog wel iets leuks bedacht. Wat dat is, blijft nog even een verrassing.  

Intussen zijn de meesten van jullie weer fulltime aan de slag op school. Nog maar voor 
een paar weken, dan is het al zomervakantie! Voor nu dus alvast een fijne vakantie 
gewenst en we gaan er nu maar even vanuit dat we elkaar in september weer zien bij 
de kindernevendienst. Het rooster is in ieder geval gewoon in de maak!  

NIEUWS VAN DE SCRIBA  
Arjan Plomp 
 
Diensten publiek toegankelijk vanaf zondag 5 juli 
 
U kunt het volledige protocol aangaande de corona maatregelen lezen op onze site. 
 

Door de recente versoepeling van 
de corona-maatregelen, zal het 
binnenkort weer mogelijk zijn om 
publiekelijk toegankelijke eredien-
sten te houden. We zijn hier als 
kerkenraad erg blij mee, omdat 
door velen van ons het ontbreken 
van de zondagse bijeenkomsten 
als een groot gemis wordt erva-
ren. 
 
Tegelijkertijd stelt het ons voor de 

grote verantwoordelijkheid om alles zo te organiseren, dat de bijeenkomsten binnen 
de geldende regelgeving kunnen plaatsvinden en voor iedereen veilig zijn. Om dat te 
kunnen verzekeren, is er in de afgelopen weken veel overleg geweest om de verschil-
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lende mogelijkheden te overwegen. Hieronder staan de belangrijkste punten die hier-
uit voortvloeien genoemd. 
 
Hoewel het mogelijk is om de maand juni te gebruiken als ‘oefenmaand met 30 perso-
nen’, hebben we als kerkenraad besloten dit niet te doen. De termijn om dit te regelen 
was erg kort en het maximum aantal van 30 personen is erg laag. Er zou een streng 
reserveringssysteem moeten komen waardoor erg veel kerkleden mogelijk teleurge-
steld zouden zijn. Om deze redenen worden in juni de online vieringen gecontinueerd 
met behulp van eigen opnames en tussentijds zijn de voorbereidingen voor juli in gang 
gezet.  
 
We hebben daarom besloten dat we vanaf zondag 5 juli weer beginnen met publiek 
toegankelijke erediensten. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang.  
Er zijn er een aantal belangrijke voorwaarden van toepassing. De meest relevante voor 
religieuze bijeenkomsten: 
  

- Maximaal 100 personen aanwezig (we willen in Schagen met een wat kleiner 
aantal van max 90 personen beginnen) 

- 1,5 meter onderlinge afstand; mensen van hetzelfde huisgezin mogen wel bij 
elkaar zitten 

- Er zal geen gelegenheid zijn tot koffiedrinken na afloop van de dienst 
- Gemeentezang wordt sterk ontraden, vanwege het verhoogde besmettingsri-

sico. Ook blaasinstrumenten worden afgeraden. 
  
Deze voorwaarden zijn voor niemand plezierig of aantrekkelijk. Dat er geen gemeente-
zang zal zijn en geen gelegenheid om met elkaar te kunnen koffiedrinken, roept zon-
der twijfel een gevoel van teleurstelling op. Dat hadden we liever anders gezien. We 
realiseren ons als kerkenraad dat bijeenkomsten op deze wijze zeker niet gelijkwaardig 
zullen aanvoelen als reguliere erediensten. En wellicht zijn ze daar ook niet gelijkwaar-
dig aan. We zijn er echter van overtuigd dat we als gemeente in staat zijn om binnen 
de geldende beperkingen waardevolle bijeenkomsten te hebben. 
Er zijn diverse alternatieven mogelijk. Mocht u zelf een (muzikale) bijdrage willen leve-
ren, dan wordt u van harte uitgenodigd dit te melden bij onze voorgangers!  
 
We realiseren ons echter ook dat er gemeenteleden zijn die het nog niet comfortabel 
vinden om in deze omstandigheden bij elkaar te komen in ons kerkgebouw. Het staat 
u natuurlijk absoluut vrij om dit af te wegen en de diensten niet bij te wonen. De dien-
sten worden live uitgezonden en opnames worden beschikbaar gesteld via kerk-
dienstgemist.nl: u kunt dus altijd naar de uitzendingen kijken, zoals we dat tot op he-
den hebben opgelost. 



   9  
  

 
 

 
Wijnand Kramer meet de 1,5 meter uit voor de stoelen van de zangers en zangeres-

sen van de Cantorij die tot eind mei meewerkten aan de opnamen va de diensten via 
NoordkopCentraal. 

 
 Hoe gaan de diensten in de praktijk? 
Er is nagemeten in de kerk: zoals het zich nu laat opmeten, zijn er zo’n 90 zitplekken 
beschikbaar, op voldoende afstand tot elkaar. Omdat huisgenoten bij elkaar mogen 
zitten, kan er wel veel benodigde ruimte worden bespaard. We roepen iedereen dan 
ook op om, indien mogelijk, tegelijkertijd met huisgenoten te komen. Als dit optimaal 
wordt gebruikt, kunnen we zoveel mogelijk richting het maximum van 100 personen in 
onze kerk gaan.  
  
We stellen een online reserveringssysteem beschikbaar via de website van onze kerk 
(link beschikbaar op de home-pagina van www.pgschagen.nl). We willen mensen 
aanmoedigen zichzelf (digitaal) te registreren als bezoeker, zodat u verzekerd kunt zijn 
van een zitplek.  
 
Mocht het lastig zijn voor u om uzelf online te registreren, dan kunt u zich ook telefo-
nisch opgeven bij een van de coördinatoren: 
  

- Arjan Plomp, telefoonnummer: 0224-227522 



   10  
  

- Jan Prij, telefoonnummer: 0224-573123 
- Trudy Tuinstra, telefoonnummer: 0224-298101 
- Wouter Vrolijk telefoonnummer: 0224-563123 

 
In het kerkgebouw zijn coördinatoren (meestal zullen dit ambtsdragers en kosters 
zijn), die regelen dat u bij binnenkomst een plek toegewezen krijgt. In principe zullen 
eerst plekken in de zijbeuken van de kerk worden opgevuld.  
 
Bij het uitgaan van de kerk zullen er telkens delen van de kerk worden aangewezen 
voor vertrek, zodat er 1,5 meter bewaard kan worden door de vertrekkende aanwezi-
gen. U wordt verzocht om niet nabij de uitgang te blijven staan, maar om door te lo-
pen, zodat er voldoende ruimte is voor iedereen om op een veilige manier het kerkge-
bouw te verlaten.  
 
Nog wat praktische zaken: 
 
Het jeugdteam heeft laten weten dat er in de zomer geen crèche verzorgd zal worden: 
hiervoor zouden weer aanvullende maatregelen nodig zijn, die nogal oncomfortabel 
voelen. Er wordt wel gewerkt aan een rooster, zodat er met ingang van september 
weer jeugdwerk kan plaatsvinden.  
 
De toegang naar de kerkzaal verloopt direct vanuit de hal: de Hans Leijdekkers-zaal zal 
niet worden gebruikt om doorheen te lopen. 
 
U wordt verzocht om uw jas bij u te houden en bij voorkeur zo min mogelijk gebruik te 
maken van het toilet. Bij binnenkomst in de hal zal er zeep of desinfectiemiddel be-
schikbaar zijn en we willen u vragen hiervan zoveel mogelijk gebruik te maken. 
 
Bij de uitgang zal er één collecte zijn: wekelijks zal het doel afwisselend worden be-
paald door de Diaconie en de Kerkrentmeesters. De collecte wordt verzameld in een 
(grote) melkbus, vanwege de hygiëne. 
 
Bovenstaande is helaas een lange lijst van voorschriften en protocol. Maar laten we 
ons vooral realiseren dat dit slechts een begin is, waarin we de mogelijkheden aftas-
ten. Hopelijk geeft de realiteit ons gaandeweg meer ruimte.  
We hopen op gezegende bijeenkomsten met elkaar, juist ook in deze tijd. 
 
Jaarrekeningen CvK, CvD en Weeshuis 
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De kerkenraad heeft op 13 mei vergaderd per skype en de jaarrekeningen behandeld 
van het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en het Weeshuis. Al 
deze jaarrekeningen zijn goedgekeurd. 
 
Daarnaast is er een voorstel gedaan om de statuten te wijzigen van het Weeshuis. Na 
een eerdere ronde van commentaar, heeft de kerkenraad deze wijzigingen eveneens 
goedgekeurd. Het classicale college van beheerszaken heeft de jaarrekeningen van de 
diaconie en de kerkrentmeesters eveneens beoordeeld en in orde bevonden. 
 
Ten aanzien van de jaarrekeningen nog wat extra toelichting: 

- De jaarrekening 2019 van het College van Kerkrentmeesters is financieel posi-
tief: ongeveer 27,5 keuro, 27 500 euro  dus. 

- De opbrengsten van levend geld (Actie Kerkbalans) is vrij gunstig geweest over 
2019, gunstiger dan eerder aangenomen 

- Daarnaast hebben de pachtopbrengsten ook meer opgebracht dan begroot, 
m.n. door bollenteelt 

- De zogeheten BRIM-subsidie voor het kerkgebouw (onderhoud 2011/2012) is 
in 2019 tenslotte verrekend en er is nog een nabetaling binnengekomen van-
uit deze subsidiepot van ca 49 keuro (€49000). Dit is administratief vastgelegd 
als ‘reservering’, zodat er in de toekomst weer onderhoud kan worden betaald 
vanuit onze eigen boekhouding. 

 
- De jaarrekening 2019 van het College van Diakenen is eveneens financieel po-

sitief met ruim 7 keuro 
- Ook voor de diaconie hebben de pachtopbrengsten meer opgebracht dan be-

groot, maar andere inkomsten zijn tegengevallen (m.n. door lage rente) 
- De diaconie heeft aanzienlijk uitgegeven aan wereldwijde, diaconale activitei-

ten 
- Ook zijn er wat extra kosten gemaakt t.a.v. het onderhoud van landerijen en 

het aanbrengen van drainage 
 
De jaarrekeningen staan op de website van de kerk, maar indien gewenst, kunt u aan-
vullende informatie opvragen bij de scriba (scriba@pgschagen.nl). Onder de huidige 
omstandigheden kunnen we geen gemeentevergadering beleggen om deze jaarreke-
ningen mondeling toe te lichten. Wanneer we daartoe wel mogelijkheden zien, zullen 
we u informeren. 
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KERK BLIJFT OPEN VOOR TROOST EN GESPREK, OOK NA 5 JULI 
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 

Sinds 15 mei kon u, van maandag tot vrijdag de Grote kerk op de Markt binnen stap-
pen om even tot rust te komen, een kaarsje te branden of naar orgelspel luisteren. 
Ook was het mogelijk om met een vrijwilliger of een van de pastores een gesprek te 
voeren.  

Hiermee willen we blijven doorgaan ook al kunnen we ook weer vanaf 5 juli zondags 
naar de kerk. We moeten echter de tijdstippen wel aanpassen in verband met de hygi-
ëne maatregelen. Om te voorkomen dat we alle zitplaatsen één voor één moeten 
schoonmaken na de dienst hebben we besloten om twee dagen voor en na de dienst 
de kerkzaal niet open te stellen. Dit betekent dat de kerk vanaf 5 juli op woensdag en 
donderdag open zal zijn van 10:00 uur tot 12:00 uur.  

Mocht u niet naar de kerk kunnen komen 
maar u zou het wel graag willen dan ont-
steken wij bij wijze van gebed voor u een 
kaarsje aan de Paaskaars in de Grote kerk.  

U kunt het doorgeven aan Ds. Arie Jan 
van der Bom (06-8338 4921 ) 
aj.van.der.bom@gmail.com en Pastor 
Louise Kooiman (0228-592970) ljkooiman@gmail.com  

Uw kaarsje zetten wij vervolgens in het liturgisch centrum.  

Op deze wijze blijven troost, hoop en vertrouwen brandend!  

MEELEVEN EN FELICITATIES 
Arie Jan van der Bom en Louise Kooiman 
 
Wij leven mee met de familie Bakker. Op 16 mei jl. overleed Roelie Bakker -Veldhuis, 
in de leeftijd van 81 jaar.  
Roelie was al enige tijd ziek en het is verdrietig dat wij haar los moeten laten. Wij wen-
sen haar man Geert, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, zus en broers en 
familie veel kracht toe in de tijd die komt. 
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Wij leven mee met de familie van Geertje Kater-Verfaille. Jarenlang was zij lid van een 
gespreksgroep in de kerk. Op 23 mei overleed zij op 99 jarige leeftijd. Wij wensen haar 
familie veel sterkte met dit verlies.  
Op 29 mei overleed Paul Trouw, sinds 19 maart jl. weduwnaar van zijn vrouw Albertina 
Trouw- Bruin. Wij wensen de familie veel kracht en sterkte toe. En dat zij zich allen 
gedragen mogen weten door de liefde van God.  
Wij leven mee met Heine en Sonja Bastiaan. Voor hen beiden is het leven moeilijker 
geworden omdat hun beider gezondheid veel te wensen overlaat. Ook is de broer van 
Sonja recentelijk overleden. Wij wensen hen beiden veel sterkte toe en dat zij zich 
gedragen mogen weten door God.  
Wij leven mee met Willy Klein Entink. Er is zorg om de gezondheid van Willy en het 
traject waar ze nu inzit vraagt doorzettingsvermogen.  
Hoe de toekomst zal zijn is nog onzeker en wij wensen haar heel veel sterkte toe. 
Wij feliciteren Bart en Karin Doedens, De Spreng 27, 1741 RT Schagen met hun doch-
ter Hannah. Hannah is op 3 juni geboren. Wij wensen de kleine Hannah toe dat ze tot 
vreugde van haar ouders mag opgroeien. 

TROTS 
Annemarie Voorbraak (op persoonlijke titel) 

Op het moment dat ik dit schrijf is net de herdenkingsdienst van Roelie Bakker ge-
weest. Voor de allereerste keer is er een dienst rechtstreeks uitgezonden via kerk-
dienstgemist.nl In alle hectiek van de laatste maanden, zonder de zondagse kerkgang, 
is er heel hard gewerkt om de diensten toch bij de mensen thuis te krijgen. Allereerst 
via NoordkopCentraal, dat was snel en vakkundig geregeld. Dat zal niet zo blijven. Als 
gevolg erop zijn we overgegaan naar de eerder genoemde kerkdienstgemist.nl  

Dan kan men rechtstreeks, maar ook 
altijd op een door u zelf gekozen mo-
ment kijken, of nogmaals kijken. Ge-
weldig. Dat alles zou niet zo geweest 
zijn als er niet altijd heel hard wordt 
gewerkt achter de schermen. Want, 
dat weten we allemaal, niets gaat van-
zelf. De nodige apparatuur moest wor-
den besteld. Dat moest snel beslist 
want we waren niet de enige kerk die 
plotseling versneld zelf diensten wilde 
opnemen. Dan blijkt het niet altijd 
helemaal goed te gaan, moest er appa-Kees van Treuren en Huib Wagenaar 
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ratuur heen en weer gestuurd tussen de kerk en de leverancier. En ik kan u verzeke-
ren: daar is en gaat heel veel tijd in zitten. Geen uren, maar dagen. En dat was, on-
danks het verdriet van het overlijden van Roelie, wat mij in ieder geval razend trots 
maakte, dat “ze” het toch voor elkaar hebben gekregen. Dat er altijd weer mensen zijn 
die dat weer voor elkaar maken.  

Huib en Kees, namens mijzelf maar wellicht ook namens andere gemeenteleden harte-
lijk dank voor jullie inzet in deze. Ik weet dat er nog een extra camera op jullie verlang-
lijstje staat. Ik weet zeker dat die er zal komen.  

Heeft u het ook fijn gevonden? De dienst rechtstreeks te kunnen volgen in deze verve-
lende tijd? Maar ook straks als u om andere redenen niet zondags naar de kerk kunt 
komen.  Dan kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat die extra camera er komt.  
€ 2.000 is het bedrag dat we nodig hebben. Dan hebben wij in ieder geval heel goed 
“spul”. Doet u mee? avoorbraak@ziggo.nl  

VERGETEN MONUMENTEN  
Wim Voorbraak 
 
In zijn pinksterover-
denking had Arie Jan 
het over “plaatsen van 
gedachtenis”. In deze 
weken waarin bijna dag 
op dag anti-racisme 
demonstraties zijn 
deed dit me denken 
aan het anti-racisme 
beeld waar menig 
Schagenees aan voorbij 
loopt wanneer hij met 
de trein reist. De we-
reldbol op het stations-
plein staat daar sinds  
2005 . Op 10 December, de dag van de Rechten van de Mens is de bol onthuld naar ik 
me herinner na een stille tocht van Grote Kerk, via Christoforuskerk naar de plaats van 
het monument. Op de website van Amnesty International Schagen is hierover meer 
informatie te vinden.  
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BANKZITTERS 
Wim Voorbraak 
 
Het is al weer vele weken geleden dat deze banken bezet werden door gemeentele-
den. Vaak een vaste groep mensen, bijna elke week aanwezig, bijna altijd op dezelfde 
plek. Hoe zou het met deze mensen zijn? Missen zij, net zo als ik de kerkdienst niet? Of 
is voor hen de dienst op TV een redelijk alternatief? Zien ze er naar uit om na 1 juli 
weer naar de kerk te gaan? Ik ben met deze vragen op een middag bij een aantal van 
hen langs geweest. Vaak trof ik ze thuis, 
nog aan het eten of aan het werk aan 
de tuin. Ook dit gaat allemaal gewoon 
door in “coronatijd”. Overal werd ik 
hartelijk ontvangen, waarvoor hierbij 
mijn dank. Ook het maken van een foto 
was geen probleem. Weet u als lezer 
ook over wie ik het heb. 
Maarten en Carla Kramer waren net 
klaar met de lunch toen ik aanbelde 
met mijn vragenlijstje. Voor hen, maar 
eigenlijk alle gemeenteleden die ik ‘s middag bezocht is de zondag in coronatijd anders 

Maarten en Carla Kramer 
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geworden. Geen kerkbezoek betekent voor iedereen een andere zondag dan eerder. 
Het is elf uur en je begint aan je tweede bak koffie terwijl je normaal pas uit de kerk 
komt. Maarten en Carla missen de kerkdienst maar ook de nazit. Maarten is bang dat 
wanneer het vaste ritme van kerkbezoek te lang wegblijft, men gewend gaat raken aan 
een zondag zonder kerkbezoek. De TV diensten voor NoordkopCentraal worden door 
de familie gewaardeerd. Maarten is blij met Arie Jan. Hij leert bij elke preek weer wat 
bij. Met “Kerkdienstgemist” hebben zij nog geen ervaring.  
Het verenigingsleven waaraan Maarten deelneemt is sinds kort weer opgestart binnen 
de 1,5 meter richtlijnen. Helaas doen de beperkingen zoveel afbreuk aan de gang van 
zaken dat de bijeenkomsten nog niet die van voor de coronacrisis benaderen. Hij is 

bang dat dit ook in de kerk na 1 juli het geval zal zijn.  
 
Ik tref Nel de Vries alleen aan. Haar echtgenoot Lam-
mert is fietsen. Ook zij mist het samen zijn in de zon-
dagse kerkdienst, het samen beleven, het samen zin-
gen. De zondagen zijn nu anders. Nel en Lammert kij-
ken wel de TV diensten maar meestal niet op zondag-
morgen. Wat betreft de 
kerkdiensten die in juli 
weer gaan starten gaat 
Nel het eerst even aan-
zien. Qua gezondheid be-
hoort ze tot de risico-
groep. Eerst maar eens 

kijken of de corona niet weer opnieuw de kop op op-
steekt. 
 
Ook Elly van Venetien mist de kerkdienst op zondag. Ze 
heeft sinds kort een nieuwe TV. Pas sinds afgelopen 
weekend heeft ze beschikking over alle kanalen, te laat 

voor het zien van de uitzendingen van Noord-
kopCentraal. Wel heeft ze steeds de korte 
PKN dienst op de EO gezien. Ze heeft nog 
geen ervaring met Kerkdienst gemist maar 
gaat hier naar kijken. Over de diensten na 1 
juli twijfelt ze sterk . Het geforceerde karakter, 
het aanmelden vooraf, het niet kunnen zitten 
op je eigen plaats en dat jouw kerkbezoek tot 
gevolg kan hebben dat een ander geweigerd 
moet worden is voor haar een reden om 

Nel de Vries 

Elly van Venetiën 

Gerrie en Ger van Leeuwen 
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kerkbezoek in die nieuwe situatie nog eens goed te overwegen.  
Ook Ger en Gerrie van Leeuwen missen de zondagse vieringen erg. Ger zijn gezond-
heid is niet “je van dat”, hij heeft binnenkort weer een operatie te gaan. Ze hebben 
alle vieringen gezien via NoordkopCentraal. Ger ervaart de vieringen wel als erg kort 
en vraagt zich wel af waarom Arie Jan de zegen regelmatig weglaat. .  
De diensten via “Kerkdienstgemist” kunnen ze wel zien maar niet horen. Hun “senio-
ren tablet” geeft geen geluid. ( is inmiddels opgelost door Huib Wagenaar!)Of bezoek 
aan de kerk later dit jaar gaat lukken ? Ze hopen van wel maar gezondheid en ade-
quaat vervoer maken dit onzeker. 

 
Froukje en Nui Bosch missen de kerkdienst 
ook, de dienst zelf maar ook het gezellig nazit-
ten. Ik trof Nui aan in zijn werkplaats achter 
het huis waar hij –o toeval- bezig was met het 
maken van sterren voor het gedachteniskleed 
in de kerk. Samen hebben alle diensten op TV 
gezien. Froukje beleeft de diensten met het 
liedboek op schoot. Beiden zien uit naar het 
moment dat ze weer zondags naar de kerk 
kunnen, ook al zal dat eerst nog zijn beperkin-

gen kennen. Gezellig aan de koffietafel met Joep , Annie en Lammert zal er voorlopig 
helemaal al niet bij zijn. Jan Rus is inmiddels al weggevallen uit dit groepje. 
 
Klaas en Geesje Poutsma missen de kerkdiensten op zondag hoewel ze ook wel eens 
oversloegen. Ze zijn ook liefhebber van de Fries-Nederlandse kerkdiensten vanuit Fra-

neker op de regionale (Friese) zender. Dit zijn 
professioneel verzorgde diensten met onder-
titeling of in het Fries of het Nederlands met 
medewerking van prominente Friezen als 
solist of liturg. Klaas en Geesje raden ieder-
een met Fries bloed om ook eens in te scha-
kelen op deze diensten. Hun zondagse ritme 
afgelopen zondag bestond uit eerst de Scha-
ger dienst via NoordkopCentraal en daarna 
de Friese dienst. Klaas geeft toe dat een 

dienst op TV wel wat vrijblijvender is. Je doet er soms wat bij. Geesje daarentegen kan 
zich juist thuis beter concentreren. 
Zomaar wat foto’s en reacties van bankzitters tot voor kort op een van de banken ach-
ter in de kerk en nu in de eigen huiskamer.  
 

Geesje en Klaas Poutsma 

Froukje en Nui Bosch 
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TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 
 
Op 16 mei jl. overleed in de leeftijd van 81 jaar  

Roelfien Bakker – Veldhuis - Roelie 
Zij was de echtgenote van Geert Bakker. 
Al het laatste jaar voelde Roelie zich niet goed. Haar energie liet haar steeds meer in 
de steek en ze kon het niet meer opbrengen om bijv. naar de kerk te gaan. Dat vond ze 
jammer maar een goed alternatief was een dienst voor de tv.  
Toen in het ziekenhuis, na de operatie haar, werd meegedeeld dat ze naar huis mocht 
maar dat ze niet meer zou herstellen was dat een klap voor haar en haar gezin. Samen 
met Geert en haar familie heeft ze het de laatste periode van haar leven kunnen vol-
houden. Ze is gelukkig thuis gebleven tot het einde en daar was ze zeer dankbaar voor.  
Ze werd geboren in Ontswedde op 25 juli 1938 als oudste van zes kinderen en dochter 
van Roelfien Scholtens en Tamme Veldhuis. Ze groeide op in Schagen en ze voelde zich 
hier thuis. Ze trouwde met Geert Bakker en samen kregen ze zeven kinderen.  
Ze zong graag bij de cantorij maar ook dat lukte het laatste jaar niet meer. Roelie en 
Geert deden veel dingen met elkaar en voelden zich zeer verbonden met elkaar. Roelie 
was een gastvrije vrouw en er was altijd voor iedereen een plekje.  
Ze was zorgzaam en liefdevol en cijferde zichzelf vaak weg. Ze was vrij goedig en ze 
kwam daardoor wel eens te weinig voor zichzelf op. Ze kon moeilijk nee zeggen maar 
hield ook niet van gezeur en was duidelijk. Een moeder die altijd klaar stond voor haar 
gezin.  
Ze was een stille genieter en voelde zich verbonden met alles waar ze van hield.  
Een zorgzame vrouw met een warm kloppend hart voor mensen om haar heen. 
Bij haar afscheid wilde ze graag dat er enkele mensen van de cantorij zouden zingen. 
En ze wilde graag psalm 127 lezen. Want zij ze : die tekst gaat helemaal over mijn le-
ven. Ook kinderen zijn een geschenk van de Heer, je krijgt ze van Hem.  
Zo heeft Roelie dat ook ervaren. Ze voelde zich een gezegende vrouw, samen met 
Geert, in goede en slechte dagen zijn ze samen gebleven. Bij haar afscheid zong de 
cantorij het lied van de Adelaarsvleugels. Roelie voelde zich ook gedragen door de 
Liefde van God.  
Helaas konden niet alle kleinkinderen en achterkleinkinderen bij haar afscheid zijn 
vanwege de corona voorschriften maar thuis konden zij de dienst via internet mee 
beleven.  
Wij wensen Geert en zijn gezin, haar broers en zus en iedereen die van Roelie heeft 
gehouden kracht om dit verlies te dragen en dat zij zich gedragen mogen weten door 
Gods Liefde.  
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VAN DE ADMINISTRATREUR  
Brenda Plak-van Oostwaard 

Plaatselijk werk  

Afgelopen periode heeft u van ons een acceptgirokaart ontvangen voor de bijdrage 
plaatselijk werk. We kunnen u mededelen dat er tot op heden in totaal een bedrag ad 
€ 3.345,00 is ontvangen. Een super mooi bedrag hetgeen hoger is dan in voorgaande 
jaren. Allemaal hartelijk dank voor uw gulle gift.  

VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 
 
Collecte diaconie 12 juli Stichting The Children: Our Future 
Hulp aan kinderen in Oeganda  
 
De stichting zorgt ervoor dat ongeveer 60 kinderen naar school kunnen gaan. De stich-
ting betaalt niet alles maar het bedrag wat de verzorgers zelf niet kunnen bijdragen. 
Dit zorgt ervoor dat de verantwoording bij de verzorgers ligt. De kinderen zijn wees, 
half-wees of komen uit gebroken gezinnen. Ook in Oeganda heeft de covid-19 nega-
tieve implicaties. Scholen zijn gesloten tot ten minste eind juni. Daarom heeft de stich-

ting dit jaar extra geld gestuurd zodat 
de kinderen die normaal op school eten 
krijgen thuis nu voldoende voedsel kun-
nen krijgen.  
 
Collecte diaconie 26 juli Collecte Stich-
ting Exodus 
 
Veel gevangenen willen na het uitzitten 
van hun straf een nieuw leven opbou-
wen. Op eigen kracht blijkt dit erg moei-
lijk. Ex-gedetineerden hebben vaak 

schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevan-
genenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele 
toekomst zonder criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodus-
huizen via een woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. 
Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in 
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deze Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen 
bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 
gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden. 
 
Collecte diaconie 9 augustus (Kerk in Actie (Zending)) 
 
Rwanda – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening 
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, 
armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het 
gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding 
bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, 
en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen 
aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om 
hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers 
van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren 
om met elkaar te kunnen samenleven. 
 
SCHAGER NACHTVLINDERS VI – NAMASTÉ 
Ds. Arie Jan van der Bom 

Als kind was ik gewend om één keer te kussen. Meestal 
bij het vertrek. En lang niet bij iedereen. Ik kuste mijn 
ouders, mijn zus en broers. Mijn opa en oma. Mijn tantes. 
Sommige ooms. En sommige vrienden van mijn ouders 
die wij dan met “tante” of “oom” aanspraken.  

Ik herinner mij één wat deftige tante uit Den Haag. Toen 
ik haar een keer wat mechanisch kuste en daarmee 
meende te voldoen aan wat van mij verwacht werd, zei zij 
tegen mij: “Ik heb twee wangen, hoor!” Vanaf dat mo-
ment ging ik over op twee kussen, voor elke wang één, 
omdat ik dacht dat dat nu eenmaal hoorde.  

Maar weer wat jaren later ging ik mee met zeilkampen in Friesland. Die werden geleid 
door studenten uit Amsterdam. En die leerden ons in al hun spontaniteit om drie keer 
te kussen. Anders hoorde je zeg maar niet echt bij de stam van stoere en gezellige 
zeilers. Dus vanaf toen ging ik over op driemaal kussen. Dat vond ik toen wel fijn. Na 
een week zeilen met elkaar nam je van iedereen afscheid met drie zoenen. Van alle 
meisjes. En vaak ook van jongens. Dat hielp je als jonge tiener ook een beetje om de 
andere sekse te ontdekken.  
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En dan was er nog die tante die je koeltjes alleen haar wangen aanbood. Zelf kuste zij 
wat in de lucht of helemaal niet. Na een aantal keer deed ik dat net zo bij haar. Onze 
wangen schampten elkaar lichtjes, links en rechts, en dat was het dan.  

Eenmaal studerend in Amsterdam werd ik het drie keer kussen op ten duur wel een 
beetje zat. Ik wilde weer terug 
naar één keer kussen. Maar ja, 
hoe initieer je zoiets? Ik was er 
onhandig in. Meestal was er 
verwarring. Wat gaan we doen? 
Één, twee of drie zoenen? Soms 
kondigde ik het van tevoren 
aan: “Ik zoen maar één keer!” 
Maar aan de gezichtsuitdruk-
king van de ander kon ik wel 
zien dat dat als vreemd en als 
een afwijzing werd opgevat. 
Dus dat was het ook niet.  

Weer wat jaren later bood 
Amerika uitkomst. In Amerika 
kust men niet. Je geeft elkaar 
een hug, een knuffel. Dat sprak 
mij enorm aan. Het was vrien-
delijk en warm. De intensiteit 
van de hug kon worden afgestemd op 
de wederzijdse behoefte van het mo-
ment. Met de terugkeer naar Neder-
land viel echter de hug helaas ook 
weer weg. De meeste mensen krijgen nu een hand van mij. En heel soms één kus.  

In tijden van corona is kussen en handen geven uit den boze. En ook de hug is taboe. 
Wat dan wel? Ik zag ergens een aanbeveling voor de Indiase variant van begroeting: Je 
brengt je handen bij elkaar in gebedshouding, je maakt een vriendelijke knik en je 
zegt: “Namasté!” Het is alledaags en toch ook religieus. Namasté betekent letterlijk: ik 
buig voor jou. Soms wat omslachtig uitgelegd als: ik eerbiedig het goddelijke dat in jou 
vertegenwoordigd wordt. Wij zouden in onze traditie zeggen: die ander is beelddrager 
van God. Daar een kleine buiging voor maken vind ik zo gek nog niet.  

Geen knuffel maar wel een doos wijn voor 
Ed van Oerle de cameraman van Noordkop 
Centraal 
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FAMILIE VAN DER KAMP VERTREKT NAAR ZALTBOMMEL 
Wim Voorbraak 

 
 
Dit is het laatste kerkblad wat mede verspreid wordt door Roel van der Kamp. Geen 
fietstoch meer langs de randen van onze gemeente: Valkkoog, Sint Maarten en Ha-
ringhuizen.  Roel vertrekt met zijn vrouw Thea naar Zaltbommel.  De kabels fatsoene-
ren in de geluidskast in de Grote Kerk wordt zijn laatste klus. Daarna gaat hij in zijn 
nieuwe huis in Zaltbommel aan de gang.  
Na de familie Witte vertrekt opnieuw een stel uit onze gemeente die actief waren, 
vooral achter de schermen, voor u als kerkganger, minder waarneembaar. 
Juli 96 komt de familie van der Kamp vanuit Leerdam in Schagen wonen, niet ver van 
Gerard Rinsma, een van de predikanten van toen. Al snel bezoek van Gerard, zo werk-
te dat in die tijd. Een jaar konden Roel en Thea de boot afhouden, daarna ging Roel 
Werelddiaconaat doen en Thea jeugdwerk.  Bij Roel ging de ene klus ging over in de 
andere: Werelddiaconaat werd diaconie, daarna namens de diaconie in het modera-
men, allemaal leuke en interessante bezigheden. Parallel daaraan ging hij elk jaar een 
week klussen in een ALS,MS en terminaal-hospice in Frankrijk, opgezet door de Stich-
ting Mijnsheerenland, ingebracht bij de diaconie en ook door hen daarna financieel 
ondersteund. In 1999 werd hij ook voorzitter van de werkgroep die het contact met 
onze zustergemeente in Dippoldiswalde onderhoudt en de jaarlijkse uitwisseling orga-
niseert. Pas in 2016 is hij hiermee gestopt. 
Opgegroeid in een aannemersgezin gaf Roel na zijn pensionering aan, vooral met zijn 
handen voor de kerk aan de gang te willen, bestuurd had hij inmiddels genoeg. Nu dat 
was niet aan dovenmansoren gezegd. Er is heel wat geklust in de kerk, zowel boven als 
onder de grond. Menig leiding is gelegd: onder de banken, het liturgisch centrum. Elke 
microfoon, camera en stopcontact is door hem bekabeld, inclusief de waterleidingen 
op de orgelzolder. Dit werk deed hij vaak samen met Kees van Treuren. 
Het dagelijks onderhoud in Eenigenburg deed hij samen met Johan Tuinstra. Samen 
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met Johan, Kees, Jaap Schenk en Jan Oosterbaan vormde hij ook de bouwcommissie, 
een commissie al 20 jaar met dezelfde samenstelling, waar nu een vacature komt.  
Bij de restauratie van 2012 was Roel zijdelings betrokken. Samen met Kees is veel ge-
sloopt en zijn de ruimtes achter de preekstoel opgeknapt. Dit was nodig omdat het 
budget voor de aannemer opgebruikt was. 
Een van de laatste klussen waren de nieuwe vloeren in de toiletten, samen met Jaap 
Schenk en het kabelwerk om de filmopnamen mogelijk te maken samen met Kees van 
Treuren en Huib Wagenaar. Roel was ook de man van de kerstbomen, zowel binnen 
als buiten. 

 
Uiteraard som ik dit allemaal op om te laten zien hoeveel werk Roel al die jaren voor 
onze kerk gedaan heeft. Maar ik noem het ook op om u als lezer te laten zien dat veel 
werk nodig is om een kerk (gebouwen) in goede staat te houden, zodat de wekelijkse 
eredienst mogelijk is, zonder te veel aannemerskosten. 
Roel, namens onze Kerk enorm bedankt voor je inzet al die jaren. Wij wensen jou en 
Thea een nieuwe, plezierige toekomst in Zaltbommel toe, hopelijk nog vele jaren, 
meer centraal en vlakbij van de woonplaats van jullie kinderen. Wij zullen jullie missen. 

BEDANKT! 
Nu wij naar Zaltbommel vertrekken wensen wij alle bekenden, met wie wij de afgelo-
pen jaren plezierig hebben samen gewerkt het allerbeste. Wij vonden het fijn om in 
jullie midden te hebben gewoond en gewerkt. 
 
Roel en Thea van der Kamp 
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IK ZIE EEN STER! 
Wim Voorbraak 
 
Vrij naar een liedje van het songfestival. We zien niet alleen een ster maar ook de ma-
ker! Al vele jaren maakt Nui Bosch de sterren voor het gedachteniskleed in de kerk. 
Hieronder Nui in zijn werkplaats. 
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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)
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Markt 20 1741 BS Schagen
www.deposthoornschagen.nl  deposthoornschagen@xs4all.nl

Prot e sta n t s e Ge m e e n t e t e sc h aG e n
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Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat

Biologisch-dynamisch tuin- en akkerbouwbedrijf

Bezoek onze mooie bedrijfswinkel voor een keur aan verse 
biologische groenten!

Openingstijden
Woensdag t/m vrijdag 9 – 18 uur en zaterdag 9 – 16 uur

Adres en info: Rijperweg 16a, 1744 HK Sint Maarten (’t Rijpje)
www.delepelaar.com
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Grote Kerk (ingang Markt) Markt 23a, 1741 BR Schagen, 0224 297 860
 Postadres: Postbus 71, 1740 AB Schagen
Kerkje Eenigenburg Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg

SCRIBA
Dhr. A. Plomp Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen, 
 0224 227 522 / scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR
Mw. B. Plak-van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard,  
 06 336 386 73 / pgschagen@nexite.nl
 tevens voor mutaties 
 (verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)

M E E R  I N F O  O P  W E B S I T E S :  www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

B E L A N G R I J K E  I N F O R M AT I E

Rekening PG Schagen: rek. nr.  NL05 RABO 0373 7285 49  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL33 RABO 0373 7285 30  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.

Gedempte gracht 67 • Schagen

* Bitte kai Rand * Oska

* Pernille Svenre * Marc O’Polo

* Mansted * Blaest jassen

* Baldino * Ritva Falla 

* Eva en Claudi

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted

 

Kopwerk is de stichting voor protestants- 
christelijk onderwijs, die al haar p.c. basisscholen  
in noordelijk Noord-Holland aanstuurt.  

 

               In Schagen is dat 

             Voor informatie of een kijkje in de school neemt u contact op met:     

 Tjallina Liebregts, telefoon 0224 212933. 

 

Deze opmaak komt in een kader van 5x13,5 cm = een 1/4 pag. liggend  

Logo’s digitaal aangeleverd. 

 

• Ter vervanging in Onze Kerk vanaf oktober 2018. 

 

• De overblijvende ruimte komt bij de onderste advertentie   

van de PG Schagen - Actie Kerkbalans op die pag. 

 

 

 

ZEGGEN WAT JE DOET, 
                 DOEN WAT JE ZEGT

Vraag naar Wim Lemckert voor Schagen
en omgeving. Bel rechtstreeks naar 
Wim op 06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

Zes dagen in de week sta ik voor u klaar, ook in de avonduren.
Pettemerstraat 14, 1823 CW Alkmaar. Tel. 072-2201462

VOOR VERKOOP OF AANKOOP VAN UW WONING
wim@goedvastmakelaars.nl

ZEGGEN WAT JE DOET, DOEN WAT JE ZEGT
Dé Beheermakelaar

Vraag naar Wim Lemckert voor Schagen 
en omgeving. Bel rechtstreeks naar Wim op 

06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

Zes dagen in de week sta ik voor u klaar, ook in de avonduren.
Kanaalkade 19, 1811LP Alkmaar.  Tel. 072-2201462

VOOR VERKOOP OF AANKOOP VAN UW WONING
wimlemckert@debeheermakelaar.nl

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol
Tel. 06 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar en of u verzekerd bent
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en Stijlvol

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar

VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Tel. 0224-296082 / 06-53481178
bramborst306@hotmail.com

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning
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