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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt een dikkere uitgave van “Onze Kerk” dan u van ons gewend bent. Dit komt
omdat onze schrijvers weer flink hun best gedaan hebben om u van al de informatie te
voorzien. Ook zijn er bijdrages van derden welke normaliter niet voor het maandblad
schrijven.
Na de drukke paasperiode zijn we nu op weg naar Pinksteren. De Paasperiode wordt
hier nu nabeschouwd en er is zelfs een vragenlijst aan verbonden dus ik verwijs u
graag naar het stukje van Wijnand Kramer. Daarnaast is er een gemeenteavond gepland (zie schrijven van de scriba). Op deze avond zal ook de paascyclus worden geëvalueerd.
Mocht u tijd over hebben en deze tijd nuttig willen besteden dan wijs ik u graag op het
stukje dat Corine geschreven heeft over de gemeentemaaltijd. En zoals uit het schrijven van Hans Nusink blijkt kunt u daar ook nog terecht. En zelfs de diaconie heeft hulp
nodig, zie daarvoor het stukje over de bloemengroet.
Gerard Rinsma, voormalig predikant in Schagen, heeft een belanghebbende In memoriam over Bindert van Akker geschreven.
Hoop dat u het blad weer met aandacht en interesse zult lezen.
En de volgende “Onze Kerk” zal een week eerder dan in de planning staat worden uitgebracht. Dit daar een deel van onze bezorgdienst (dat zijn vele mensen die ik hierbij
wil bedanken) in juni van een welverdiende vakantie zal gaan genieten.
Spreuk van deze maand : Omdat het paradijs voor hen gesloten is, wreken velen zich
door er stenen in te gooien. (Salomon Baer-Oberdorf)
Namens de redactie
Wieb Koedijk
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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

Mw L. Kooiman

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).
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
e-mailadres: scriba@pgschagen.nl;

0224 227522

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
e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl

Dinsdag 28 mei, 20.00 uur
Grote Kerk, Hans Leijdekkerszaal

GEMEENTEAVOND
3

0224-297 094

TER OVERWEGING
Adriaan Rodenburg
‘de nacht van twijfel en aanvechting’
Bovenstaande zin is één van de hartekreten uit Luthers Avondgebed. Jarenlang zongen
we het in de vespers in Haringhuizen. En nu klonk het in de Eerste Paaswake op zondagmorgen.
Op Goede Vrijdag werden Bijbelgedeelten gelezen, zongen we als gemeente en als
cantorij toepasselijke liederen en waren er verbindende teksten. Teksten die onder
andere spraken van rampen, narigheid en verdriet dat ons allemaal kan treffen. “En
volgend jaar staan we weer hier.”
Recent kreeg ik een lied onder ogen van de dichter Ad den Besten. Het eerste en zesde
couplet luiden:
Onder de gesloten hemel van een zwijgend lotsbestel
leven mensen kort en fel in het werv’lend aards gewemel naamloos en dit lijkt de hel.
Hoor, Heer, uw gemeente bidden voor wie haast in roes en waan,
in zinloosheid ondergaan. Wek uw zegsman in ons midden! Of is Hij al opgestaan?
Die zin “En volgend jaar staan we weer hier”, uitgesproken door Louise, bleef haken.
Want een goede vriend van ons is blij dat hij dit voorjaar nog heeft gehaald. De aanslagen in Christchurch dreunen nog na. Een neef van me heeft er voor gekozen zich na
een slechte diagnose niet te laten behandelen. De massamoorden op Sri Lanka … De
natuurrampen in Mozambique … De Nashville-verklaring … Haatprediker Steven Anderson … en ga zo maar door.
En na Stille Zaterdag - zo’n wezenloze dag: Jezus in het graf en wij doen boodschappen
voor Pasen - volgt dan het Hoogfeest van Pasen. Al vele jaren hik ik aan tegen ‘iets’ in
de Paasviering. Dit jaar was het heftiger dan voorgaande jaren. Waarom weet ik niet.
Ik wil ook niemand op het hart trappen, maar het komt bij mij tot uiting bij het zingen
van sommige liederen in de Paasdienst. Tenminste, die liederen roepen bij mij iets op.
Ze getuigen van een vrolijkheid en een blijheid die ik op dat moment niet voel. Een
triomfantalisme waar ik niet tegen kan. Want met Pasen, de Opstanding van onze
Heer, is dat gevoel van verdriet en gemis niet weg. De wereld is nog net zo gebroken
als daarvoor. En de troost van ‘Hier beneden is het niet’ en ‘Boven de starren daar zal
het eens lichten’ die ervaar ik niet. Althans niet op de manier zoals ik die heb meege4

kregen in mijn jeugd. Misschien is mijn probleem, dat Pasen te snel achter de Stille
Week aankomt. Want ondervind ik dan niets van Opstanding?
Ds. Wim Jansen, oud-studentenpredikant in Delft en later de opvolger in Zierikzee en
Middelburg van de welbekende ds. Klaas Hendrikse, zei ooit in een preek dat voor hem
Opstanding betekende, dat hij zich kon verzoenen met de eindigheid van het leven. En
dat dat voor hem betekende ‘hier en nu voluit leven’.
Misschien geeft dat wel een antwoord op vragen waar ik mee worstel. ‘Voluit leven.’
Over wat dát is wil ik wel, graag zelfs, nadenken.
Ik moet denken aan een vraag die mijn broer als kind stelde aan mijn moeder. “Moet
je naar buiten om te kunnen zien dat Jezus terugkomt op de wolken?” Mijn moeder
meende dat je het binnen ook wel kon zien. Misschien heeft ze wel heel goed begrepen wat die Wederkomst eigenlijk betekent. Gewoon binnen, dus in je dagelijkse leven. In elk geval roept het bij mij heel andere beelden op dan vroeger.
Ik kan niet anders dan met u mijn persoonlijke ervaringen delen. Die ernstig zieke
vriend deelt met ons zijn geluk, zoals hij dat nu ervaart. “Ik kijk terug op een mooi leven.” En hij geniet van de liefde en aandacht van zijn man en van familie en vrienden.
En ook wij kunnen delen in zijn geluk. Ja, met tranen in de ogen.
Tijdens de Avondmaalviering op Witte Donderdag kwam onze pleegzoon John in de
kring en nam deel aan onze gemeenschap. Dat zijn momenten waarop ik misschien
toch iets ervaar van het Koninkrijk Gods op aarde, momenten waarop ik tóch kan
meezingen met ‘De steppe zal bloeien’.

KERKDIENSTEN
Zondag 12 mei 2019
Grote Kerk
9.30 uur
pastor Mw. J. van Steen, Alkmaar
1e collecte
Kerk (pastoraat Schagen)
2e collecte
Diaconie
Organist
Caroline Schaap
Gastvrouw
Marjolijn ten Cate
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw
autovervoer
fam. Schenk
Er is Kom in de Kring, kindernevendienst en tienerdienst
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Woensdag 15 mei 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur Em. Pastoor J. van der Stok
Zondag 19 mei 2019
Grote Kerk
9.30 uur
Ds. A.J. van der Bom, Heilig Avondmaal,
themadienst “Cantate”, m.m.v. de Cantorij
1e collecte
Kerk (instandhouding gebouw)
2e collecte
Noodhulp Zuidelijk Afrika
Organist
Jan Zwart
Gastvrouw
Ineke van de Woude
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Lies van Eijsden
autovervoer
fam. de Visser
Er is crèche en kindernevendienst
Kerkje Eenigenburg
10.30 uur
pastor Mw. L. Kooiman
Eén collecte
Kerkje Eenigenburg
Organist
Johan Tuinstra
Woensdag 22 mei 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur dienst vervalt
Zondag 26 mei 2019
Grote Kerk
9.30 uur
Ds. B. Kramer, Heiloo
1e collecte
Kerk (energiekosten)
2e collecte
Diaconie
Organist
Hans Stehouwer
Gastheer
Dirk van de Plas
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjan Poley
autovervoer
fam. van Zanten
Er is Kom in de Kring, kindernevendienst en tienerdienst
Woensdag 29 mei 2019
Zorgcentrum De Bron
10.45 uur
Pastoor E. Moltzer
6

Zondag 2 juni 2019
Grote Kerk
9.30 uur
pastor Mw. L. Kooiman m.m.v . Cantorij PKN Dinxperlo
1e collecte
Kerk (pastoraat Schagen)
2e collecte
Diaconie
Organist
Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw
Gerda Mackenbach
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens
autovervoer
fam. Nicolai
Er is crèche en kindernevendienst
Kerkje Eenigenburg:
10.30 uur Lekendienst
Kerkje Valkkoog
16.30 uur
Evensong met Cantorij Dinxperlo, dirigent Elske ter Lindert

VAN DE DIACONIE
Wieb Koedijk
Achtergrondinformatie over komende collectes.
Collecte diaconie 19 mei. Collecte voor Zuidelijk Afrika.
Op 31 maart is er een extra deurcollecte geweest voor de slachtoffers van orkaan Idai,
waarvoor u veel heeft gegeven. Toch zal er op 19 mei weer gecollecteerd worden voor
dit doel. Want internationaal is er nog maar 29% van het beoogde bedrag opgehaald.
En wat erger is na Idai heeft orkaan Kenneth een verwoestend spoor achtergelaten.
Dus we vragen u hulp om hen te helpen.
Collecte diaconie 9 juni Collecte Kerk in Actie (Pinksterzending)
Bijbelverspreiding op Chinese platteland
In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal,
waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er
40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun
identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal
kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White
Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de
Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Ou-
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de Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte
maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST
Annemieke Plomp-Baas
De afgelopen tijd hebben we een flinke wandeling door Jeruzalem gemaakt, achter
Jezus aan op de weg naar Pasen. Daarbij hebben we keihard gewerkt aan onze eigen
versie van de stad. Het resultaat hebben we laten zien op eerste paasdag. Dus je zou
zeggen: tijd om uit te rusten. Maar het is tijd voor een nieuwe serie verhalen. En we
gaan direct weer op reis: met Abram mee, die op reis gaat omdat God dat vraagt, zonder te weten waarheen. Best spannend dus!
Verder zijn de feesten in de kerk nog niet helemaal ‘op’: Hemelvaartsdag komt er nog
aan. Misschien ga je wel mee dauwtrappen als je van vroeg opstaan houdt en je ouders toevallig voor 1 keer ook…?
Voor het Pinksterfeest hoef je niet extra vroeg uit bed, dus dat zou in ieder geval moeten lukken. We hopen jullie weer allemaal te zien!
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei
2 juni
9 juni

Genesis 13
Genesis 14
Genesis 15
Johannes 14: 15-31
Johannes 15: 18-27
Johannes 20:19-23/Hand. 2

Abram en Lot gaan uit elkaar
Abram bevrijdt Lot
God sluit een verbond met Abram
Een andere Trooster dan Jezus
Gehaat vanwege Jezus
(Pinksteren) Getuigen van Jezus

VAN DE SCRIBA
Arjan Plomp
In het vorige kerkblad heb ik geen bijdrage geschreven. In de afgelopen periode was er
op 28 februari en op 25 april een vergadering van de kleine kerkenraad; er was een
vergadering met de voltallige kerkenraad op 13 maart. Een samenvatting van de meest
relevante zaken:
Uitnodiging Gemeenteavond 28 mei!
Als kerkenraad hebben we diverse vieringen en bijeenkomsten, m.n. de paascyclus,
maar bijvoorbeeld ook het kampeerweekend dat in 2018 plaatsvond, besproken.
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Graag willen we dat met u allen doen op 28 mei in onze kerk. Op deze avond zullen
ook de financiën kort aan bod komen.
Bij deze alvast van harte uitgenodigd voor deze gemeenteavond!
Klankbordcommissie
Er is een klankbordcommissie benoemd door de kerkenraad, die bestaat uit Marjolein
ten Cate, Erik Oosterbaan, Bernard Lucas en Rieneke Visser. Zij zaten ook in de beroepingscommissie. Deze commissie zal maximaal 3x per jaar samenkomen om met onze
voorganger te reflecteren op zijn werk in Schagen.
Dienstenrooster 2019
Eerder heb ik u bericht dat er voor 11 augustus nog geen voorganger was gevonden.
Inmiddels is ds. D. Blokker uit Callantsoog bereid gevonden om deze viering op zich te
nemen. Daarmee is het gehele rooster voor 2019 gevuld met voorgangers. Ook voor
2020 wordt al geruime tijd gezocht naar (gast)voorgangers. Mocht u een tip hebben,
laat het ons weten!
VOG’s
De kerkenraad streeft ernaar om Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen
voor de vrijwilligers, die werken met kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen.
Deze VOG’s zijn sinds kort gratis voor vrijwilligersorganisaties, zoals kerken, mits zij
een afdoende veiligheidsbeleid terzake hebben. Voor PG Schagen betekent dit dat in
het beleidsplan een paragraaf over sociale veiligheid / ongewenst gedrag moet worden opgenomen, waarin herkenning, preventie en optreden bij normomschrijding
helder omschreven staan. We zullen het beleidsplan op dit punt gaan aanvullen en
bespreken met de vrijwilligers, die het aangaat.
Kermis 2019
De kerkenraad heeft een schets gezien van de opstelling van de kermis rondom de
kerk: de kermis zal dit jaar anders opgesteld staan en wel geheel op de Markt, Rensgars en Loet, dus vrijwel geheel rondom de kerk. Er is al in 2018 op een aantal momenten contact geweest met de gemeente omtrent deze opstelling.
De voorgestelde opstelling nabij de invaliden-ingang op het Rensgars is ter plekke besproken met de verantwoordelijke ambtenaar. Er komt bij deze ingang een trampoline, die tot 12.00u geen grote hek-afzetting heeft, zodat onze ingang goed bereikbaar
is en ook fietsen goeddeels gestald kunnen worden nabij het Rensgars. Ook de autodienst kan tot aan deze ingang rijden tot 12.00u. Bij de zuid-entree is rekening gehouden met ruimte voor hulpdiensten om aan te rijden. Tot 12.00u mag de kermis geen
geluid maken (net als eerdere jaren). Na 12.00u is de bereikbaarheid per auto feitelijk
niet mogelijk en kan er sprake zijn van geluidsoverlast.
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De kerkenraad vindt voornoemde voorstel acceptabel. De diensten op de kermiszondagen zullen dan ook plaatsvinden in onze kerk aan de Markt.
Doopverzoeken
Er is een doopverzoek gekomen voor Zefanja Eliza van den Burger, dochter van Bas en
Cindy van den Burger. Het verzoek is om deze viering een interkerkelijk/oecumenisch
karakter te geven. Er is ook een doopverzoek gekomen voor Fabian Dudink, zoon van
Bram en Janneke Dudink-Lucas.
De kerkenraad is verheugd met deze verzoeken en heeft dit verder goedgekeurd!
Jaarrekening Weeshuis
De jaarrekening over 2018 van de stichting voormalig Weeshuis van de Hervormde
Kerk, is in de vergadering van 13 maart besproken en goedgekeurd.
Overige zaken
Marleen Anthonissen zal in de komende periode haar werk in Jeruzalem beëindigen.
Zij zal van onze gemeente afscheid nemen in de dienst van zondag 15 september.
Er wordt binnen de kerkenraad gesproken over een bijdrage vanuit onze kerk aan de
herdenking op 4 mei in Sint Maarten: voorheen gaf de GK Dirkshorn hieraan een bijdrage, maar door de wijziging van de kerkgrens is dit verzoek bij onze kerk gekomen.
Discussie hierover wordt binnen de kerkenraad vervolgd.
De stichting, die het kerkje van Valkkoog beheert, heeft de statuten nagekeken i.v.m.
een verzoek voor een ANBI-status. Het blijkt dat onze kerk ook het recht heeft om
bestuurders in de stichting te benoemen, maar dat hebben we al zeer geruime tijd niet
meer gedaan. De kerkenraad is van mening dat we afstand kunnen doen van dit recht,
maar wil wel nadrukkelijk contact houden en de mogelijkheid voor gebruik van dit
kerkje openhouden.
Onze voorganger is in gesprek met PG Callantsoog om één dag per week bij hen (dus
0,2 fte; aanstelling in Schagen is 0,8 fte) werk te verrichten. Dit werk zal primair van
pastorale aard zijn. De kerkenraad heeft geen bezwaar, maar ziet graag een werkplan
tegemoet en geeft er de voorkeur aan om dit op detacheringsbasis vanuit onze gemeente vorm te geven.

10

BIJ DE DIENSTEN
Huib Wagenaar
Op zondag 19 mei is er om 10.30 uur in het kerkje van Eenigenburg een kerkdienst
“Tussen Kerk en Kunst”. Ditmaal een dienst met medewerking van zanger, gitarist,
accordeonist en pianist Jan Valkenier. Samen met de voorganger pastor Louise Kooiman maakt hij er een bijzondere muzikale dienst van! Iedereen is van harte welkom!

GEMEENTEMAALTIJD
Corine Leijdekkers
Informatie over nieuwe opzet Gemeentemaaltijd en dringende oproep voor BHV-ers
Vorig jaar was er sprake van opheffing van de Gemeentemaaltijd vanwege een komend tekort aan vrijwilligers. Dat zou toch wel heel jammer zijn van zo’n project dat in
veler behoefte voorziet. 4 oude en 4 nieuwe medewerkers willen daarom een doorstart maken en op een andere wijze gaan werken vanwege een kleiner aantal medewerkers. Dat houdt in dat wij het hoofdgerecht gaan bestellen bij een cateraar. Het
voor- en nagerecht blijven we zelf maken. Dit kunnen we doen dankzij financiële ondersteuning van Caritas en de Diaconie. Ook komen er nu 5 maaltijden i.p.v. 6 per jaar.
Maar hiermee zijn we er nog niet want wij hebben nog wat extra hulp nodig.
1-Wij hebben behoefte aan iemand die de BHV-cursus heeft gedaan. Dit is nodig voor
de veiligheid van het grote aantal, meest oudere, gasten. Als 5 BHV-ers zich opgeven
hoef je maar 1 x per seizoen aanwezig te zijn.
2-Wij hebben om 14.00 uur en om 18.00 uur 2 mannen nodig die ons helpen met het
verplaatsen van de tafels naar en van de kerkzaal.
3-Ook zou het fijn zijn als er meerdere medewerkers zich opgeven zodat we wat speling hebben in de bezetting. Wat prettig is als er eens iemand verhinderd is.
Ik zal vast de geplande data doorgeven zodat u, mocht u zich willen opgeven, weet om
welke zondagmiddagen het gaat. Data: 22 sept. , 17 nov. 2019 en 19 jan., 1 maart, 19
april 2020. Kom en doe mee! Het is ook nog eens erg leuk om veel meest alleengaanden een gezellige maaltijd met muzikale ondersteuning te bieden.
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Informatie en aanmelden kan bij Corine Leijdekkers, tel. 0224-212601 of cleijdekkers@kpnmail.nl

GESPREKSGROEPEN
Louise Kooiman
OECUMENISCHE GESPREKSGROEP
Op dinsdag 11 juni is de volgende gesprekskring in de Grote kerk.
We beginnen om 13.30 uur. Het thema is: Uw wil geschiede.
Mocht u interesse hebben dan bent u van harte welkom.

MEELEVEN
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom
Wij leven mee met familie Glas. Op 24 april overleed op 95 jarige leeftijd hun vader,
grootvader en overgrootvader Abram Glas. Na een periode van aftakeling moest
"Bram" loslaten die hem lief en dierbaar waren.
Op 1 mei hebben we afscheid van hem genomen in een dankdienst voor zijn leven in
de Grote Kerk en is hij bij zijn vrouw begraven op de begraafplaats in Sint Pancras.
Hij was in onze gemeente een van de laatste oudste betrokken gemeenteleden en
velen van ons voelden zich ook altijd nog zeer verbonden met hem. Wij wensen zijn
kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte in de tijd die komt.
Wij leven mee met Rinus en Ada van Ketel. De situatie van Rinus wordt steeds zorgelijker en daarom moeten Rinus en Ada nu helaas uit elkaar. Rinus verblijft nu in het hospice en ook voor Ada zal er een oplossing moeten worden gevonden, want wellicht zal
zij niet alleen kunnen blijven wonen. Het is verdrietig dat mensen op oudere leeftijd
niet meer samen kunnen blijven en elkaar los moeten laten. Dat ze zich gedragen mogen weten door de gemeente. Dat Gods liefde hen mag vasthouden in de tijd die komt.
Wij leven mee met Riek Schreuder. Riek kan al enige jaren niet meer naar de zondagse
kerkdiensten komen en dat is voor haar jammer. Wij wensen haar veel sterkte en dat
ze kracht mag vinden in deze periode van haar leven in Gods liefde en nabijheid.
Zo zijn er meer mensen in onze gemeente die graag naar de kerk zouden willen maar
dat hun lichamelijke of geestelijke situatie het niet toelaat. Wij wensen hen allen
sterkte en dat wij als gemeente hen niet zullen vergeten.
Wij leven mee met Nel en Lammert de Vries, Platanenweg 39. Hun schoondochter
Jacobine is gestorven. Het is een groot verdriet haar zo jong te moeten missen. Wij
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wensen hen en hun zoon Reinold, Famke, Hidde en Stijn veel kracht en sterkte toe in
de tijd die komt en dat zij zich gedragen mogen weten door Gods Liefde.
Meerdere mensen die wij niet bij name noemen hebben op dit moment zorg om hun
eigen gezondheid of om hun dierbaren.
Dat zij de kracht van Gods liefde mogen ervaren.

WERELDWINKEL
Hans Nusink
Wilde dieren in de Wereldwinkel Schagen
De wereldwinkel onder de toren van de kerk op de Markt in
Schagen is niet omgetoverd tot
een dierentuin. Wel staan op de
schappen sinds kort een hele
reeks kunstzinnige dierfiguren
gemaakt van metaal en hout.
Eén van de importeurs is gespecialiseerd in producten uit
landen als Swaziland, Zimbabwe en Zuid-Afrika. De fraaie
haan, de reigers en de libelle
zijn goede voorbeelden daarvan. De importeur heeft zich als doel gesteld de producenten, of liever de kunstenaars, zo mag je de makers wel noemen, meer bestaanszekerheid te bieden. Een aantal keren per jaar worden alle producenten, vaak éénpersoons bedrijfjes, bezocht. Op die manier is een professionele band opgebouwd welke
tot uiting komt in de prettige, en vooral langdurige samenwerking. Door vanuit Nederland te investeren in ateliers en werkplaatsen ter plaatse, wordt bovendien een hoge
kwaliteit van de producten gewaarborgd. Gelijkwaardig partnerschap tussen alle schakels, producenten, importeurs, winkels en consumenten is eveneens een belangrijk
uitgangspunt.
Ook verfraaien mozaïek schalen in heldere kleuren blauw, groen, rood en turkoois de
schappen van de Wereldwinkel. Natuurlijk vind je daar veel meer leuke en originele
cadeaus voor elke gelegenheid en elk budget.
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Mocht je zo gegrepen zijn door de artikelen en het doel van de Wereldwinkel dat je
een bijdrage wilt leveren aan het verwezenlijken ervan; wij zoeken nl. mensen die ons
winkelteam willen versterken, neem dan contact op via 0224 – 212191.
Kijk voor meer informatie over de winkel en het werken op: www.fairwinkelschagen.nl

VAN DE ADMINISTRATEUR
Brenda Plak
Collectes 1e kwartaal 2019
1e
6-1-2019
13-1-2019
20-1-2019
27-1-2019
3-2-2019
10-2-2109
17-2-2019
24-2-2019
3-3-2019
10-3-2019
17-3-2019
24-3-2019
31-3-2019
Totaal

94,6
103,3
412,92
97,6
312,25
71
118,75
105,3
102,8
120,25
137,65
155,41
86,15
1917,98

Totaal

2e
91,1
96,62

kerk

diaconie afdracht

67,7
154,5
102,51
90,75
127,02
100,1
182,85
76,06

185,7
199,92
412,92
193,11
312,25
138,7
273,25
207,81
193,55
247,27
237,75
338,26
162,21

71
118,75
105,3
102,8
120,25
137,65
155,41
86,15

1184,7

3102,7

1192,81

95,51

94,6
103,3

91,1

97,6

102,51
90,75

76,06

96,62
412,92
95,51
312,25
67,7
154,5

Catechese & Educatie
Stg. Schagen-Roemenie
JOP
Werelddiaconaat
Catechese & Educatie
KIA Noodhulp

127,02 KIA Binnenlands Diaconaat
100,1 Stg. Schagen-Roemenie
182,85 KIA 40-dgn tijd Kinderen in de Knel

360,42 1549,47

IN MEMORIAM
Louise Kooiman
Op 24 april overleed in de leeftijd van 95 jaar

Bram Glas

Sinds 1987 weduwnaar van Guurtje Glas – de Waal
Bram is tot het einde van zijn leven betrokken gebleven op de kerkelijke gemeente van
Schagen, ook al kon hij de laatste jaren niet meer naar de kerk komen. Natuurlijk bezocht hij de diensten in de Bron die hem tot het eind steun en hoop gaven. De laatste
keer, enige weken geleden, is hij zelfs met zijn bed naar de dienst gekomen. Broos, en
kwetsbaar als hij was, bleef hij helder van geest en het gaf hem kracht en vertrouwen.
Bram was geboren in Broek op Langedijk, op 10 juni 1923. Hij was het 3e kind van
Abraham Glas en Anna de Niet. Na de tuinbouwschool ging hij werken en heeft vele
jaren bij de NAK gewerkt. Hij trouwde met Guus de Waal in 1950 en ze kregen 4 kinde14

ren, 1 zoon en 3 dochters. Na een aantal verhuizingen kwamen ze begin jaren 80 in
Schagen te wonen in een aangepast huis aan de Fuut. Helaas stierf zijn vrouw Guus
enige jaren daarna. Bram had veel verdriet toen hij alleen achter bleef.
Na enige jaren ontmoette hij bij een fietstocht Rens Kuilman die een zeer goede vriend
werd en ook jaren met hem mee is gegaan naar de bijbelgespreksgroep in de kerk.
Ondanks dat Rens zo veel jaren jonger was overleed hij veel eerder en bleef Bram
weer alleen achter. Dit was voor hem opnieuw een groot gemis.
Tijdens de oorlog zijn er twee broers van hem omgekomen waar hij de laatste jaren
regelmatig over sprak. Wat een groot verdriet was dat geweest voor zijn ouders en
voor hem. Als laatste van het gezin overleed Bram en de laatste jaren waar daarom
niet gemakkelijk.
Toch bleef hij altijd opgewekt en positief. Hij had veel troost aan zijn geloof en dat
hield hem op de been naast alle aandacht en bezoek die hij dagelijks nog kreeg.
Hij hield veel van klassieke muziek en ook dat bleef tot het einde zijn interesse houden. Hij was een geliefd mens in Schagen en Bram was zeker altijd betrokken op de
mensen om hem heen.
Boven zijn rouwkaart stonden de woorden: Door God gekend, door Hem bemind, bij
hem geborgen. Heer ik kom tot U. Zo leefde Bram tot het einde toe met God. Niet dat
hij geen twijfel kende of vragen had, maar ondanks alles durfde hij te vertrouwen op
Gods liefde.
Ook bij zijn afscheidsdienst kwam dit naar voren en zo mochten allen die van hem
gehouden hebben, hem uit handen geven. We hebben Bram in Sint Pancras bij zijn
vrouw begraven.
Wij wensen zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen steun aan de goede herinneringen aan hun vader en opa en dat zij zich gedragen mogen weten door Gods liefde.

IN MEMORIAM
Gerard Rinsma

TER NAGEDACHTENIS AAN BINDERT VAN AKKER
9 oktober 1941 - 20 maart 2019
Op woensdag 20 maart overleed in de leeftijd van 77 jaar Bindert van Akker.
Zijn overlijden kwam niet onverwacht. Bindert was al langere tijd ernstig ziek, maar
krabbelde elke keer weer de wal op. Tot de laatste opname in het ziekenhuis, waarvan
hij ziek naar huis terugkeerde. En niet de kracht meer had om daarvan te herstellen.
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Bindert werd geboren in Noordbergum en was getrouwd met Anneke van Akker. Samen kregen zij twee kinderen: Han en Eelco. In zijn werkzame leven was Bindert onderwijzer aan de protestants- christelijke school in Druten en van af 1969 directeur
van de protestants christelijke school in Schagen.
In de jaren, dat ik predikant was in Schagen, heb ik Bindert leren kennen als een betrouwbare en vooral ook onkreukbare docent. Met hart voor de kinderen, die hem
waren toevertrouwd. In die jaren werd de school getroffen door het plotselinge overlijden van de twee zusjes Janine en Marieke de Geus op 10 en 11 april 1991. Het raakte hem diep. Het was in die tijd, dat ik intensief met hem samenwerkte in de liturgiewerkgroep en met hem ontdekte hoeveel troost er van de vieringen in de paasnacht
uitging. ‘s Morgens vroeg om 6:00 uur stonden we in het donker met een kaarsje in de
hand in het voorportaal van de kerk te wachten op het aanbreken van de morgen.
Achter de gloednieuwe paaskaars liepen we dan de donkere kerk binnen en zongen
dan: Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede, die bij ons blijft.
Na zijn pensionering keerden Bindert en Anneke terug naar Friesland en kwamen in
Leeuwarden-Zuiderburen te wonen. De Drachtsterweg vormde voor Bindert geen beletsel om zich al redelijk gauw in te zetten voor de restauratie van de kerk van Goutum
en daarna het organiseren van het Tsjerkepaad. In het gastenboek, waarin hij van
2008 bijhield wie er in de zomermaanden op bezoek kwam in deze Agneskerk, schreef
hij op de eerste pagina: Geachte bezoekers/bezoeksters, wij zijn nieuwsgierig, wat u
vindt van onze Agneskerk. Graag uw bijdrage op de volgende bladzijden namens de
kerkenraad B. Van Akker.
In diezelfde kerk Agneskerk vond hij na het overlijden van zijn vrouw Anneke in 2015
opnieuw troost, toen hij op de kring van rouwenden al bij de eerste bijeenkomst
Murkje, ontmoette. Voor beiden was het een toegift, waarin zij samen het verdriet om
Anneke en Joop konden delen en de vreugde van het leven opnieuw mochten ervaren.
Helaas mocht die toegift niet langer dan 3 jaar duren. Daarom klonk in de afscheidsdienst Suzanne van Leonard Cohen, van wie Bindert een fan was en ook een regel uit
So Lang Marianne
Well, you know that I love to live with you
But you make me forget so very much
I forget to pray for the angels
And then the angels forget to pray for us
Now so long, Marianne
It's time that we began to laugh
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And cry and cry and laugh about it all again.
En aan het eind een citaat uit de titelsong van diens laatste CD:
If you are the dealer, I'm out of the game
If you are the healer, it means I'm broken and lame
If thine is the glory then mine must be the shame
You want it darker
We kill the flame
Magnified, sanctified, be thy holy name
Vilified, crucified, in the human frame
A million candles burning for the help that never came
You want it darker
Hineni, hineni
I'm ready, my lord
Het leek alsof Bindert in de laatste weken van zijn leven hetzelfde gevoel had en zich
overgaf en toevertouwde aan de herder, die hij zijn hele leven gediend had. Het leek
alsof hij er vrede mee had, dat zijn aardse leven een einde zou kennen en hij ernaar
verlangde om de wolken te zien. En de vrede van de avondhemel te begroeten. Daarom werd de overdenking besloten met een vertaling van de zegen van Iona:
De frede fan'e greiden wês oer dy,
de frede fan mar en lân.
De frede fan'e loften wês oer dy,
de frede fan waad en strân.
Djippe frede mei komme oer dy.
Mei God's frede no groeie yn dy.
Langs deze weg wens ik zijn levenspartner Murkje en zijn kinderen Han en Eelco en
kleindochter Anne-Tjitske kind heel veel sterkte toe: dat zij de herinnering aan een
bijzondere man, vader en opa bewaren en koesteren en tot zegen in hun eigen leven
laten zijn.

BEDANKT
Lammert en Nel de Vries
De vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze schoondochter Jacobine hebben ons veel steun en troost gegeven. De bloemen die wij meekregen uit de kerk hebben we nog bij haar in het hospice gebracht.
Heel veel dank allemaal.
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VOEDSELBANK
Tineke Buis, namens de Diaconie
Wederom dit jaar heeft de diaconie tijdens de veertigdagen tijd voor de 4e keer de
inzamelingsactie voor de voedselbank georganiseerd. Iedere week hebben de gemeenteleden een product voor deze actie ingeleverd. We hadden dit jaar ook weer
“hulp” van een school, t.w. De Wielewaal uit Schagen. Totale opbrengst dit jaar ruim
28 kratten! (vorig jaar was dit 27…). Op zondag 14 april jl., na de Palmpasendienst, zijn
de voedselkratten naar de Voedselbank Kop van Noord gebracht. Namens de diaconie
willen wij u en de school De Wielewaal weer heel hartelijk bedanken voor de "inzamelings"hulp. Speciale dank aan de heer Hans Suurland voor het transport naar de voedselbank en de fam. Plomp voor het beschikbaar stellen van de bolderkar.

TAAKGROEP LEREN EN DOEN 1
Rik Laernoes
Even in sneltreinvaart een terugblik op de activiteiten in de afgelopen periode
Filmmiddag/avond. Zo was er op woensdag 6 maart de film ‘Like father, like son’. We
hebben de film twee keer gedraaid, op de middag en de avond. De belangstelling was
zeer groot. Het was een goede gedachte om de film ook ’s middags te draaien. ’s Middags zaten we met 60 man en ’s avonds met 35 mensen.
‘Dichter bij muziek’. Op woensdag 3 april – aansluitend aan de sobere maaltijd - heeft
ds. Hans Bouma een voordracht gehouden onder de titel ‘Dichter bij muziek’. Twee
bijbelse figuren, Judas en Lazarus, kwamen op een heel bijzondere wijze voor het voetlicht. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Wim Rasing.
Staties. Monica Wildeboer, catechist in de katholieke kerk, heeft op woensdag 17
april – weer aansluitend aan de sobere maaltijd - een meditatieve avond verzorgd over
Goede Vrijdag en de kruiswegstaties. Het was een mooi begin van de vieringen in de
Goede Week.
Dordrecht/ Dordtse synode. Onze pastors Arie Jan van der Bom en Louise Kooiman
hebben ons meegetroond naar de tijd van het twaalfjarig bestand en de Dordtse synode. Het ging om meer dan alleen een godsdienstig conflict. Politiek was er ook van
alles aan de hand. Wat veel mensen niet weten: er dreigde een burgeroorlog. Afijn,
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zover is het niet gekomen, maar het scheelde niet veel. Het was een zeer boeiende
avond.

TAAKGROEP LEREN EN DOEN 2
Rik Laernoes
Zomeractiviteiten
In de maand juli zijn er nog twee bijzondere activiteiten waar we nu al vast de aandacht op vestigen.
Rock-kerkdienst in de Muziektuin
Op zondag 7 juli zal er een bijzondere kerkdienst plaatsvinden in de Muziektuin.
‘Rock-dominee’ Jan Andries de Boer van Winkel gaat dan voor in een U2-dienst. Een
kerkdienst met een bijzonder muzikaal karakter dus. In het volgende kerkblad volgt
uitvoerige informatie.
Engels Jongenskoor naar Schagen
Op vrijdag 26 juli, om half acht vindt er een bijzonder concert plaats in onze kerk. Het
Temple Church Boys Choir uit Londen zal dan een optreden verzorgen.
Noteer die datum alvast, geef het door aan een ieder die van deze muziek houdt. Dit
koor is niet zomaar een koor, maar het is een wereldberoemd jongenskoor, zoals die
alleen in Engeland voorkomen. De leeftijd van dit jongenskoor is van 7 jaar tot 14 jaar.
Binnenkort gaan we de kaartjes verkopen. De toegangsprijs is € 10,00
Even op internet zoeken en dan weet je waar we het over hebben. In het volgende
kerkblad meer.
Excursie naar fototentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht over de Bible
Belt.
Vermoedelijk in september- als datum hebben we voorlopig donderdag 19 september
afgesproken - bezoeken we een bijzondere expositie over de leefwereld en de geschiedenis van de bevindelijk gereformeerden. Nadere mededelingen volgen.
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'Geadopteerd en verwisseld’
Rodrigo van Rutte 15 mei 2019 20.00 in de Grote Kerk op de Markt
September vorig jaar werd de film ‘Lion’ gedraaid in de Grote Kerk op de Markt en op
6 maart jl. de film ‘Like Father, Like Son’. Thema’s van deze films Adoptie en Verwisseling. Als vervolg hierop is Rodrigo van Rutte onze gast.
Rodrigo en Matthijs verwisseld als baby’s.
Het wonderbaarlijke verhaal van Rodrigo en Matthijs. Het zou zo het scenario van een
spannende film kunnen zijn. Wat is er precies gebeurd in dat ziekenhuis, 32 jaar geleden? Zou het kunnen dat Rodrigo en Matthijs als baby’s verwisseld zijn?
In 2013 vond Rodrigo van Rutte via het programma Spoorloos in 2013 zijn biologische
moeder. Of toch niet? Intuïtief voelde Rodrigo dat de gevonden Colombiaanse vrouw
niet zijn geboortemoeder is. Maar waar kun je met je twijfels terecht? Hoe kun je dit
bewijzen? Wie zou ik nu zijn als ik niet was verwisseld? Wie zou ik nu zijn als ik niet
was geadopteerd? Wie ben ik?
Op www.spoorloos.nl is de uitzending van 30 mei 2016 met daarin het verhaal van
Rodrigo - vanaf 19.48 minuten - terug te zien.
Het tweede deel van de avond zal hij meer vertellen over hoe hij zijn ‘adoptiegevoel’
beleeft: Je voelt je Nederlands maar je wordt benaderd als kleurling. Hoe Nederlands
voelt hij zich of wil hij zijn, terwijl zijn DNA, geboorte- ouders en eerste paspoort niet
Nederlands zijn. Hoe verloopt het contact met zijn Colombiaanse en Nederlandse familie?
In mei 2018 is hij gestart met het ‘Pop-up Museum of Adoption’ in Den Haag. Met foto
exposities maakt hij de geadopteerde zichtbaar: zijn verhaal en waarheid. Voor mensen, die op welke manier dan ook met adoptie te maken hebben, een aan te bevelen
avond. Grote Kerk op de Markt 15 mei 2019. inloop 19.30 uur – de lezing start om
20.00 uur. De toegang is gratis

BLOEMENGROET
Wieb Koedijk, namens de DR
Elke zondag worden de bloemen naar iemand in de gemeente gebracht, dit kan gedaan worden door iemand die zich aandient dan wel door één der diakenen. De ge20

dachte hierachter is om de gemeenteleden meer met elkaar in contact te brengen. De
diaconie wil nu deze opzet veranderen en hoopt dat u daarin mee kunt gaan. Ten eerste is het zo dat degene die de bloemen brengt meestal al bekend is met degene die
de bloemen ontvangt en ten tweede is het zo dat als de ontvanger niet zo bekend is in
de gemeente dat het dan veelal aan de diakenen wordt overgelaten.
Ons plan is als volgt (dit wordt al in andere kerkelijke gemeentes gedaan). Aan het
begin van het jaar wordt er een lijst gemaakt waarin gemeenteleden kunnen intekenen om op een bepaalde zondag de bloemen weg te brengen. Bij voorbaat is dus niet
bekend naar wie de bloemen gebracht worden. Dit zorgt er o.i. voor dat de gemeenteleden ook mensen uit de gemeente welke ze anders niet zouden ontmoeten toch via
deze bloemengroet beter leren kennen. U kunt of een mail sturen naar mij
(wieb_koedijk@quicknet.nl) of aan één van de andere diakenen aangeven dat u wel
mee wilt doen. Dan kunnen we in juni bepalen of er genoeg animo is om de bloemengroet namens de gemeente op deze wijze te laten bezorgen.

DAUWTRAPPEN OP HEMELVAARTSDAG
Rik Laernoes
Donderdag 30 mei – het is al bijna zover- gaan we weer dauwtrappen. In alle vroegte –
kwart voor zes!!- willen we met elkaar vertrekken naar het Zwanenwater in Callantsoog. Net als voorgaande jaren verzamelen we om kwart voor zes bij de kerk. Ieder die
een auto heeft, komt met de auto. Ter plekke wordt bekeken wie met wie meerijdt.
Uiteraard kan- wie dat wil – ook op de fiets naar het Zwanenwater.
Rond 6.00 uur willen we aan de natuurwandeling beginnen. Kaartjes - € 2,00 - zijn bij
de ingang van het Zwanenwater te koop. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Ook mensen die lid zijn van natuurmonumenten kunnen er gratis in, maar moeten natuurlijk
wel hun pasje bij zich hebben.
Freek Kalsbeek en Bernard Lucas – natuurkenners bij uitstek – zullen ons wijzen op de
dingen die we normaal voorbij lopen. In de wandeling zijn enkele meditatieve momenten die verzorgd worden door ds. Arie Jan van der Bom en pastor Louise Kooiman. Na
afloop komen we weer terug in de kerk waar een eenvoudig ontbijt wordt geserveerd.
Wie mee wil kan zich opgeven bij Rik Laernoes tel. 0224 -218289/06 29220184 of mailen naar: laerburg@kpnplanet.nl
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AANNEMERSTIMMERBEDRIJF BRAM BORST
voor onderhoud
en nieuwbouw
aan uw woning

Voor uw • Lichtinstallaties
• Krachtinstallaties
• Beveiliging

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

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

Grote Kerk,
Markt, Schagen
VERHUUR

UITVAARTBEGELEIDING

van ruimtes voor
verga-deringen (20 tot
40 p.) en kerkzaal voor concerten, bijeenkomsten e.d. (350 p.)
Informatie / reservering:
Dhr. J. Prij, De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug 0224-573123 koster@pgschagen.nl

Karin Smit

Persoonlijk en Stijlvol
P
• 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
UITVAARTBEGELEIDING
• Betaalbaar en onafhankelijk

VERHUUR


Kerkje
Eenigenburg

Karin Smit

persoonlijk en
persoonlijk
enstijlvol
stijlvol

(80-100 p.)

Tel. 06 81358110

Info bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
298101 kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.

- Een mooi
waardevol
hoeft niet duur te zijn
Tel.
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35 afscheid
81 10

- Ongeacht waar en of u verzekerd bent
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
Dag en
nacht
- Een vrijblijvend
voorgesprek
is altijd mogelijk

bereikbaar

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

Website: www.pgschagen.nl
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info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

PASEN EEN BELEVING
Namens Taakgroep Liturgie, Wijnand Kramer
Dit jaar waren de Paasvieringen in een nieuw jasje gevat. De grootste aanpassing gold
de viering rond de Paaszondag zelve. Voorheen een Paaswake op de zondagmorgen of
zaterdagavond en een Paaszondag gezinsdienst. We hebben er dit jaar voor gekozen
een mix te maken van deze onderdelen voor de Paasmorgen. Het eerste deel van
06:00 tot 08:00 uur was het wachten op het licht. Afwisselend lezingen en zingen en
stilte momenten. Het tweede deel van 08:00 tot 08:45 uur Door de dood heen… —
gedenken van de Doop gevolgd door het Paasontbijt (overigens zeer goed bezocht) tot
half tien waarna de hoofddienst plaatsvond Jezus herkennen aan het breken van het
brood…— vieren van het Heilig Avondmaal.
Om nu een indruk te krijgen hoe u het ervaren heeft verzoeken zijn u uw ervaring met
de verschillende onderdelen van de Stille Week, Witte donderdag, Goede Vrijdag en
Paasmorgen aan ons kenbaar te maken. Liefst in een mail gericht aan wijnand.j.kramer@quicknet.nl . Wij zijn echt geïnteresseerd in uw mening over onze Paasvieringen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw behoefte. Ook zal dit onderwerp op
de eerstvolgende gemeenteavond ter sprake worden gebracht.

ONZE LITURGISCHE BLOEMSCHIKGROEP
Wim Voorbraak

Voorste rij Maria Vogelsang,
Jannie de Visser en Alie Prij,
in het midden Ineke Bakker
en Truus Folkertsma, achterste rij Anneke Visser, Gonnie
Smit en Magda Witte.
Vijf zondagen achter elkaar
is ons aan het begin van de
dienst aandacht gevraagd voor de liturgische bloemschikking van die zondag. Dit jaar
ging het om zes flessen met variërende inhoud, steeds weer gerangschikt in een andere opstelling. Wie zijn hier mee bezig. Hoe gaat dat in zijn werk? Allereerst maar eerst
een misverstand rechtgezet. Hoewel bij beiden het om bloemen gaat, en soms ook
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nog dezelfde dames, hebben liturgisch bloemschikken en de wekelijkse bloemengroet
aan een gemeentelid niets met elkaar te maken.
Het liturgisch bloemschikken kent jaarlijks 2 activiteiten in aanloop naar het Kerstfeest
en in aanloop naar het Paasfeest.
De groep, voor de samenstelling zie de foto, wordt bij elkaar geroepen door Ineke
Driesen-Bakker en Jannie de Visser. Zij hebben dan al het nodige voorwerk gedaan.
Eigenlijk begint alles met het leesrooster wat tijdens de betreffende dienst door de
PGSchagen wordt gehanteerd. Uitgangspunt is dat de bloemschikkingen passen bij de
lezingen in de dienst. Dit jaar was dit het oecumenisch leesrooster.

Dit jaar stond de “8”centraal, de achtste dag “de nieuwe dag “na een 7
daagse week. Acht flessen voorzien van
water en riet als bekleding, vormden
de bouwstenen van de schikking: elk
week een andere inhoud en een andere schikking van de flessen en twee
andere leden van de groep aan de

beurt.

De grootse uitdaging is het geheel te realiseren binnen acceptabele kosten. Geregeld
komt het voor dat voorgestelde bloemen niet beschikbaar zijn of gewoon te duur.
Samen met groepen in andere plaatsen wordt dan via social media een oplossing gezocht. Zo ontstaan weer contacten tussen gelijkgestemden in verschillende PKN gemeenten. De Protestantse Gemeente Bussum besteedt zelfs een aparte pagina op de
site aan het bloemschikken. Wij laten het bij dit artikel.

EEN WEEK NA PASEN
Wim Voorbraak
Ik heb een gesprek gehad met 3 leden van de Cantorij van de Grote Kerk en stel hun
de vraag hoe zij als cantorijlid Pasen beleefd hebben. De paascyclus startte zoals elk
jaar op Witte Donderdag, werd vervolgd op Goede Vrijdag en eindigde eerste Paasdag.
Als gemeentelid kan je, wanneer je dat zou willen, een dienst overslaan. Cantorijleden
worden geacht zoveel mogelijk aanwezig te zijn. De laatste 4 weken is stevig geoefend
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voor de cyclus, de repetities op maandagavond, duurde een haf uur langer. Zowel voor
de dienst op donderdag is gerepeteerd met de musici die hun medewerking verleenden. Tenslotte is op zaterdag voor Pasen de hele viering voor eerste Paasdag nog eens
doorgenomen. En dan heb je fanatiek geoefend, krijg je plotseling een griep zodat
meezingen toch niet lukt zoals bij Lenie de Visser een van de geïnterviewden.

Dick Broekema, Gerda Mackenbach en Lenie de Visser
Van hen woont Dick Broekema het langst, sinds 1974, in Schagen. Hij is verbonden
geweest aan de christelijke basisschool de Ark en later doorgegaan in het volwassenen
onderwijs. Hij is sinds 2014 weduwnaar. Gerda Mackenbach woont nu sinds 2 jaar
weer in Schagen, woonde eerder 5 jaar in Schagen maar komt uit Vlaardingen. Gerda
werkte in een ziekenhuis maar is meer dan 14 jaar mantelzorger geweest van haar
man, die 2 jaar geleden overleed. Leny de Visser komt uit het speciaal onderwijs, is
verbonden geweest aan Noorderhaven en later naar Texel gegaan. Lenie woont met
haar man Adrie nu 11 jaar in Schagen en is bekend als de moeder van Jacob Floris.
Zowel Gerda als Lenie waren vanuit hun vorige woonplaats al vertrouwd met de Paascyclus die dan wel pas op Goede Vrijdag begon.
Gerda was als enige op Paasmorgen, om 6 uur in de kerk. Hoewel het toen al licht was,
ervoer zij de vroege viering met lezingen en gezang het hoogtepunt van de vieringen.
En dat nog wel zonder Cantorij! Alle drie zingen graag in de Cantorij. Dick ervaart de
harmonie in de uitvoering van de mooie gezongen liederen als echo naar de samenleving waarin we ook in harmonie naast elkaar zouden moeten leven. In hun ogen komt
de bevestiging van de doop tijdens de 2e viering op Paasmorgen nog niet helemaal
“uit de verf”. Niet iedereen lijkt hier mee vertrouwd en de toelichting over de functie
is summier. Hetzelfde geldt een beetje voor het Avondmaal op eerste Paasdag; er is
geen directe relatie met een avondmaalsviering op de eerste paasdag in het Bijbelverhaal.
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Alle drie zijn ze het roerend eens dat het samenbindend effect van de Cantorij hoog
scoort. Zowel Lenie als Gerda geven aan dat ze pas meer mensen binnen de gemeente
zijn gaan kennen, sinds ze lid van de Cantorij zijn.
Conclusie: geen van de geïnterviewden ervaart de medewerking van de Cantorij aan
de Paascyclus als een last. Het wordt zelfs als hoogtepunt ervaren. Wel waren twee
van de drie blij, dat de Cantorij niet gelijk om 6 uur hoefde te beginnen hoewel ze allen
goede herinneringen hebben aan eerdere vieringen waarin het donker langzaam over
ging in het licht. Gemeenteleden, waaronder ook de cantorijleden, zelf de keus laten
maken, lijkt een goed besluit te zijn geweest.
De cantorij telt op dit moment 35 leden, sopranen, alten, bassen en tenoren. Dirigent
is Wijnand Kramer, e-mail adres Wijnand.J. Kramer@quicknet .nl , tel. 0224 296094
Er is geen bestuur; overleg vindt plaats tussen dirigent en de vertegenwoordigers van
de vier stemmen: Adriaan Rodenburg, Wik de Visser, Alie Prij en Sibela Leguijt. Annemarie Voorbraak beheert de kas. De contributie bedraagt een klein bedrag per jaar.

ELSKE TER LINDERT MET EEN VAN HAAR CANTORIJEN NAAR SCHAGEN
Wim Voorbraak
Zangeres, organist en dirigent Elske ter Lindert is voor een tiental mensen uit onze
gemeente een begrip. Al vele jaren geeft zij leiding aan de studiedagen voor Liturgie
en Kerkmuziek in het seminarie Bovendonk in Hoeven in Brabant.
Ook dit jaar kunt u zich hiervoor aanmelden(zie volgend stukje). Elske is ook
actief onder meer als cantor organist
van Doetinchem en dirigent van een
aantal cantorijen in de Achterhoek. Een
van die cantorijen, die uit Dinxperlo, op
de grens met Duitsland, komt het
weekend na Hemelvaartsdag naar
Noord-Holland. De Cantorij werkt mee
aan de dienst op 2 juni in de Grote Kerk. ’s Middags verzorgt Elske met haar Cantorij
een Evensong in het kerkje van Valkkoog. Een Evensong is vergelijkbaar met een
Vesper in de RK kerk maar dan in de traditie van de Anglicaanse kerk. De Evensong
begint om 16.30 uur.
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STEEK JE LICHT OP IN HOEVEN,
STUDIEDAGEN LITURGIE EN KERKMUZIEK
Wijnand Kramer
Van dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 juli 2019 worden de studiedagen voor Liturgie en
Kerkmuziek georganiseerd door het Huis van de Kerkmuziek in Centrum Bovendonk te
Hoeven (NB).
Gemeenteleden die genieten van zingen in een liturgische zetting maar ook voorgangers, organisten, cantors en cantorij dirigenten: komt allen kennismaken onder professionele leiding en begeleiding. Leer en zing intensief, zoek en vind inkeer, zoek inspanning en vind ontspanning maar vind ook verbinding met gelijkgestemde liefhebbers.
Meer informatie over het programma, de opzet, de prijs en de wijze van aanmelden
vindt u op http://www.huisvandekerkmuziek.nl/werkweken/werkweek-liturgie-enkerkmuziek.
Vragen over deze week kunt u ook stellen bij de muzikaal en algemeen eindverantwoordelijke voor de studiedagen: Elske te Lindert, etelindert@icloud.co

GEESTELIJKE VERZORGING IN NOORDWEST ZIEKENHUISGROEP
Edith Calf
Binnen Noordwestziekenhuisgroep is al vele jaren een team van geestelijk verzorgers
werkzaam. Basis van ons werk is het directe contact met patiënten en medewerkers.
Iedereen kan en mag een beroep op ons doen. In het contact gaat het om luisteren,
aandacht en respect voor de eigenheid van de ander en voor haar of zijn levensvragen
en zingevingsvragen. Iedere zondag is er een oecumenische viering. Rondom deze
viering zijn veel vrijwilligers actief.
Naast deze vieringen zoeken we ook naar vormen en rituelen, die niet direct kerkelijk
gebonden zijn. Het Stiltecentrum is daarvan een concreet voorbeeld. Het is een ruimte, die dag en nacht open is. Wie wil kan in een boek haar/zijn ervaringen opschrijven.
Het is een plek om even rustig te zitten en een (batterij)kaarsje aan te steken. Als er
een medewerker is overleden, kan in het Stiltecentrum een condoleanceregister worden neergelegd.
Begin november staat er gedurende een week een gedachtenisboom, waar mensen
een beschreven kaartje in kunnen hangen. Van deze mogelijkheid wordt veel gebruik
gemaakt.
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Daarnaast organiseren we twee keer per jaar voor nabestaanden van mensen die in
het ziekenhuis zijn overleden een Herinneringsbijeenkomst. Een algemene bijeenkomst, open voor iedereen ongeacht levensovertuiging. We lezen gedichten en er
klinkt muziek. Hart van dit samenzijn is het noemen van de namen van hen die zijn
overleden. We merken, dat deze bijeenkomsten voorzien in een behoefte. Ik eindig
met een gedicht van Marinus van den Berg, dat daar woorden aan geeft:
Draden van verbondenheid
De draad van de liefde verbindt mij met jou. De draad van het gemis verbindt mij met
jou. Zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen. Maar altijd is er die draad met
jou, hij doorkruist alle andere draden. Hij geeft betekenis aan alle levensdraden. De
draad van de liefde verbindt ons voor altijd, en de draad van ’t gemis verweeft zich met
die van de liefde.
Team Geestelijke Verzorging:
Marijke Geerse, Annerien Groenendijk, Wendelijn van der Klaauw, Nanni Kuling,
Jos Timmerman (Alkmaar), Gert Scholten (Den Helder)
Mocht u contact met ons willen, we zijn telefonisch bereikbaar via de receptie/portiers. In Alkmaar: 072- 548444 en Den Helder: 0223-696969

ACTIVITEITENROOSTER MEI-JUNI 2019
14 mei
15 mei
22 mei
28 mei
30 mei
3 juni
5 juni
11 juni
11 juni

dinsdag
woensdag
woensdag
dinsdag
donderdag
maandag
woensdag
dinsdag
dinsdag

Vergadering kerkrentmeesters
Rodrigo van Rutte over zijn adoptie
Kerkenraad
Gemeenteavond
Dauwtrappen in het Zwanenwater
Vergadering kerkrentmeesters
inloopmorgen
Oecomenische gespreksgroep
Vergadering kerkrentmeesters
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20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur
5:45 uur
13:30 uur
10:00 uur
13:30 uur
20:00 uur

Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Wulpenhof 3
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk

T, DOEN WAT JE ZEGT

Kopwerk is de stichting voor protestantschristelijk onderwijs, die al haar p.c. basisscholen
naar Wim Lemckert voor Schagen in noordelijk Noord-Holland aanstuurt.

Dé Beheermakelaar

ving. Bel rechtstreeks naar Wim op
06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

In Schagen is dat

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

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

NKOOP VAN UW WONING

beheermakelaar.nl

Tjallina Liebregts, telefoon 0224 212933.

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

s digitaal aangeleverd.

Ter vervanging in Onze Kerk vanaf oktober 2018.
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Op de website kunt u alle actuele informatie terug lezen.

Kwaliteit
die staat
Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke
foodproducten

Verrassend assortiment

Onderin
de toren
op de Markt in Schagen
designen cadeau-artikelen
www.wereldwinkelschagen.nl

(h)eerlijke foodproducten

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

Webshop www.janrozing.nl

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

Lekker & gezellig
eten in Schagen.

De Posthoo
Markt 20
1741 BS Sch

20 1741 BS Schagen
De Posthoorn
Lekkerwww.deposthoornschagen.nl
& gezellig Markt
deposthoornschagen@xs4all.nl
Markt 20
1741 BS Schagen
eten in Schagen.

Gratis hoortest!

Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken
goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. SChAGeN
Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen
Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkunT 0224-212398
dige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde E schagen@engelhoorservice.nl
modellen.
Maak nu een afspraak.
Gerja.
Tel. 0226-421520.
Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
www.engelhoorservice.nl

Druk: Drukkerij
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)
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