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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)

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.
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eten in Schagen.

Markt 20 1741 BS Schagen
www.deposthoornschagen.nl  deposthoornschagen@xs4all.nl

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



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	  	  
	  

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	  	  
	  

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	  	  
	  

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	  	  
	  

 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 
 
De coronacrisis blijft helaas nog wel een tijdje van kracht. We hadden gehoopt dat we 
de kerkdiensten begin juni weer zouden kunnen oppakken, maar het ziet er nu meer 
uit dat we tot september een alternatieve vorm van kerkdiensten zullen houden. 
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat we tot die tijd geen gemeente kunnen zijn. Ik merk de 
laatste tijd juist dat de verbondenheid toeneemt. Niet meer door elkaar na de kerk-
dienst te ontmoeten maar meer door bezoek (op afstand) en via de sociale media. 
Misschien is dit ook wel wat zal blijven hangen nadat we weer “gewoon” naar kerk 
kunnen gaan. 
Naast het missen van kerkdiensten liggen de andere activiteiten voorlopig ook even in 
de mottenballen.  
Maar na deze minpunten zijn er zeker ook pluspunten aan te wijzen. Het mooie weer 
is daar en we mogen er (beperkt) op uit. De natuur lijkt te profiteren van de situatie. Er 
is minder vervuiling en omdat het vaak stil is (minder verkeer) hoor je de vogels hun 
gezang beter. Een ander pluspunt is dat de meeste mensen nu meer tijd hebben om 
echt tot rust te komen en ontdekken wat echt belangrijk is in het leven. En we begin-
nen langzamerhand te wennen aan het nieuwe “normaal”. 
Over de inhoud van Onze Kerk die nu voor u ligt het volgende. Naast artikelen over 
corona, wil ik graag uw aandacht vestigen op initiatief om toch naar de kerk te gaan, 
dit niet op zondag maar doordeweeks tussen 11 en 1 uur. U kunt in de kerk rust zoe-
ken, een gesprek hebben of een kaarsje branden/kaartje schrijven. We zullen de kerk 
in mei openstellen en begin juni zien of er genoeg animo voor is. Ook zijn er enige 
artikelen gewijd aan de 2de WO. Aan het begin van het jaar was het idee om de 75ste 
herdenking groots te vieren, edoch… 
Dus weer genoeg te lezen en over na te denken. 
 
Spreuk van de maand : We dachten altijd des te groter des te machtiger maar nu 
moeten we erkennen dat het eigenlijk is des te nietiger des te machtiger. 
 
Deze uitgave bevat ook een losse envelop met acceptgiro, deze kunt u gebruiken om 
uw bijdrage voor bovenplaatselijk werk mee te doen. Onze digitale lezers zullen bin-
nenkort de envelop met acceptgiro in hun brievenbus vinden.  
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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 

René Meijer  
 
Mei 2020 – overdenking in tijden van Corona 
Het zijn rare tijden. Enerzijds is het heel enerverend wat we allemaal om ons heen zien 
gebeuren, in onze naaste omgeving, op het nieuws, anderzijds is het leven erg saai. 
Werken, huishouden, eten, slapen. Het lijkt een beetje op het leven vroeger thuis 
maar dan zonder school en kerk (horeca en theater waren voor ons, als gezin van 10 
personen, in de jaren 60/70 niet in beeld). Als kind werd ik geacht mezelf te vermaken 
en voor zover ik mij dat herinner ging dat goed. Ik moet ook steeds denken aan het 
kloosterleven, wat naar ik me voorstel een even zo grote saaiheid en voorspelbaarheid 
kent als mijn leven nu. Het heeft wel iets, maar je moet er van houden. 
In de bijbel is ‘de kerk’ in lockdown tussen Pasen en Pinksteren. De eerste dagen is de 
deur zelfs op slot en zijn de ramen dicht. Later is er wel een uitje naar de Olijfberg en 
daar verschijnt Jezus aan hen, maar alvorens op te stijgen zegt hij dat ze thuis moeten 
blijven (‘Ga niet weg uit Jeruzalem’) en als hij dan buiten het zicht is zijn daar twee 
engelen, als BOA’s avant la lettre, die vragen: ‘Hé, Galileeërs, wat moet dat hier?’ Ze 
gaan terug naar hun bovenzaal en bidden nog maar eens wat. Let op, er is een ver-
schilletje. De kerk zit niet thuis in lockdown, maar samen, in de bovenzaal. Jezus heeft 
al eens uitgelegd wat ons nieuwe gezin is: iedereen die de wil van God doet, die is mijn 
broer en zuster en moeder. De lockdown duurt 7 weken en dan is daar het geluid van 
een geweldige windvlaag. Gods Geest stuurt Jezus’ leerlingen naar buiten. Ze gaan 
naar de tempel, ze vertellen over Jezus en ze vormen een hechte sociale gemeen-
schap. 
Zoals ik al schreef: school en kerk waren vroeger, naast het spelen met vriendjes, mijn 
onderbrekingen in het samenleven als gezin. Familie hadden we alleen op afstand. Het 
kerkbezoek was een belangrijke factor in het sociale leven. Voor velen in onze ge-
meente is dat denk ik ook in het hier en nu zo. En dat valt toch voor een aanzienlijk 
deel weg. Hoe overleven we dat als kerk, zeker nu het langer dan de 7 weken uit de 
bijbel duurt? We hopen met z’n allen dat we ‘straks’ nog allemaal in leven zijn, maar 
komt dan dat sociale leven als kerk weer terug? Wie zorgt tegen die tijd voor een wel-
dadige nieuwe wind door de kerk? 
We hebben geen idee hoe lang het allemaal gaat duren. Zelf hoop ik dat we in mijn 
huisartspraktijk dit najaar naast de gewone griepprik een Corona-prik kunnen geven. 
Virologen denken dat dat jaarlijks zou moeten – ik zie mezelf al binnenlopen. Maar als 
ik eerlijk ben: het zou me verbazen als er al een vaccin klaar is tegen die tijd en al he-
lemaal als dat dit najaar al massaal geproduceerd kan worden. We zullen dus onze 
kerkelijke activiteiten nog lang niet kunnen hervatten zoals we dat gewend waren. Ik 
moet denken aan dat andere lockdown verhaal in de bijbel. Noach en zijn familie (stel 
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je toch eens voor, maanden onder een dak met je schoonouders, in de regen) zijn in 
lockdown voor de narigheid die de wereld – letterlijk- overspoelt. Als het over is en ze 
buiten komen zijn ze alleen met hun dieren. ‘En Noach bouwde een altaar voor de 
HEERE’. Het was de trouwtekst van mijn ouders, die op Nieuwjaarsdag in de kerk 
trouwden (ik denk dat ze gemaand zijn de godsdienst in hun leven samen voorop te 
zetten). Een nieuw begin – maar wel een beetje eenzaam. Laten we hopen dat we met 
z’n allen deze zondvloed overleven. Maar laten we ook proberen om tijdens die zond-
vloed contact te houden. Zodat we weten hoe het gaat met een ander of met een paar 
anderen. Om de menselijkheid niet uit het oog te verliezen. Zodat we straks niet bij nul 
hoeven te beginnen. Hoe dan? Ik wens onze kerkenraad veel wijsheid om daarin vor-
men te vinden. Hopelijk staat dit kerkblad vol met ideeën! 

KERKDIENSTEN 

Zondag 17 mei 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds. A.J. van der Bom. In verband met de corona blijft de kerk gesloten; online 
kerkdienst via NoordkopCentraal en Kerkdienstgemist vanuit de kerk van Callantsoog. 

Zondag 17 mei 2020 kerk Eenigenburg 
10.30 uur dienst vervalt 
 
Woensdag 20 mei 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

Zondag 24 mei 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur Drs. G. Scholten pastor Gemini-NWZiekenhuisgroep. In verband met de coro-
na blijft de kerk gesloten, online kerkdienst via NoordkopCentraal en Kerkdienstgemist. 

Woensdag 27 mei 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt  

Zondag 31 mei 2020, 1e Pinksterdag 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds. A.J. van der Bom. In verband met de corona blijft de kerk gesloten, online 
kerkdienst via NoordkopCentraal en Kerkdienstgemist. 
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Maandag 1 juni 2020, 2e pinksterdag 
R.K. Kerk 
10.00 uur   Oecumenische dienst vervalt.  
 
Woensdag 3 juni 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

Zondag 7 juni 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur Pastor mw. L.J. Kooiman. In verband met de corona blijft de kerk gesloten, 
online kerkdienst via NoordkopCentraal en Kerkdienstgemist. 
 
Woensdag 10 juni 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

Zondag 14 juni 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds. A.J. v.d. Bom. In verband met de corona blijft de kerk gesloten, online 
kerkdienst via NoordkopCentraal en Kerkdienstgemist. 

KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp-Baas 

Hoi allemaal,  

Zoals elke maand vraagt de redactie van het kerkblad mij om een bijdrage van het 
jeugdwerk. Om heel eerlijk te zijn: ik heb het idee dat er weinig is om over te schrijven. 
We hebben elkaar al zo lang niet gezien en ook voor de komende weken staat er niets 
gepland. Dus geen activiteiten om op terug te kijken en niets nieuws om aan te kondi-
gen. Maar zo wordt het wel een erg treurig verhaal natuurlijk, dat was vast niet de 
bedoeling van de redactie…  

Dus we gaan zoeken naar goed nieuws: om te beginnen gaan volgende week de basis-
scholen weer open. Weer echt je vrienden, vriendinnen, juffen en meesters ontmoe-
ten! Helaas moeten de middelbare scholieren nog wat langer wachten, dat wel.  



   7  
  

Verder hoop ik dat jullie de afgelopen weken veel naar buiten zijn geweest, want daar 
is veel moois te halen: bloeiende bomen, zingende vogels, jonge eendjes, overal nieuw 
groen. Ik weet niet hoe dat bij jullie werkt, maar ik word vrolijk van alles wat groeit. 
Corona of niet, de lente is niet te stoppen! Dus hoog tijd om je eigen groene vingers 
eens te ontdekken. Ga iets leuks zaaien en verwonder je over de schepping! Want in 
één zo’n klein zaadje zit een compleet baby-plantje. Tuinkers voor de hele ongeduldige 
tuinier, zonnebloemen voor een groots resultaat, of voor degene met echte ambitie: 
probeer eens iets als tomaten. Zitten nog vitamines in ook!  

Natuurlijk hoop ik net als iedereen dat we binnenkort weer bij elkaar kunnen komen, 
want het duurt wel erg lang allemaal. Wij hebben thuis een Paas-CD van Elly en Rik-
kert, waar een liedje op staat waarvan een couplet een beetje in mijn hoofd is blijven 
hangen. Ik sluit daarmee af. Misschien helpt het je, als je toch eens een sombere bui 
hebt.  

Als je denkt dat je alleen staat  
Hij weet wat er door je heen gaat  
Hij zal altijd bij je zijn  
Als geen mens je ziet  

(uit: Eli Eli, CD De steen is weg) 
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WOORDZOEKER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Streep de onderstaande woorden weg. De overgebleven letters vormen een zin! 
 

C Z B I D D E N O N A I P 
R O N N E G N I Z D R A G 
E G O D R E T S O K I G T 
C O L L E C T E N P E A S 
H U I L I T S E D A J N N 
E D K K H M K N A S A E E 
A E L C E A O A G E N R I 
L R I O I O P N D N N E D 
E L R D U O B O A E D S N 
G I E K O I O D V D P K E 
R N E D R R S E E E E N V 
O G B IJ B E L E L I K I E 
L E O T S K E E R P L P N 

 

 

Met dank aan Annemarie Voorbraak (redactie) 

ARIEJAN 
BIDDEN 
BROOD 
BIJBEL 
COLLECTE 
CRECHE 
DIAKEN 
DOOP 
GOD

KOSTER 
LEVEN 
LICHT 
LIEDBOEK 
LIMONADE 
LOUISE 
NEVENDIENST 
ORGEL 
OUDERLING

PASEN 
PIANO 
PINKSTEREN 
PREEKSTOEL 
SPEL 
STIL 
ZINGEN 
ZONDAG 
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KERKDIENSTEN IN CORONATIJD 
Wim Voorbraak 

Een gesprek met Wijnand Kramer over de invulling van de wekelijkse diensten via 
NoorkopCentraal.  

Wijnand is sinds 2012 cantor-dirigent van onze gemeente. 
Hij is Hanneke Muntjewerf opgevolgd als dirigent van de 
cantorij. Parallel begon hij met een meerjarige opleiding 
voor koordirigent om de cantorij optimaal te kunnen dirige-
ren. Daarvoor was hij al actief als lid van de cantorij en 8 jaar 
jeugdouderling (2003-2011). De eerste vier jaar van zijn 
dirigentschap was hij opnieuw als ouderling actief binnen de 
kerkenraad als vertegenwoordiger van de Raad van Vieren 
en leren. Buiten beeld is hij bij de opnames aanwezig van de 
kerkdiensten die via NoordkopCentraal en Kerkdienstgemist 
worden uitgezonden. Daarom voor mij “de persoon” om te 
vragen hoe deze omschakeling zo snel en soepel kon plaats-
vinden.  

Ja, dan ben je als cantor-dirigent weken aan het repeteren 
met je Cantorij voor de Paascyclus: samen met je predikant heb je de liederen uitge-
zocht voor 5 uur kerkdienst in de Stille week en Pasen. Er is zelfs een feestelijke bijdra-
ge geregeld van de Schager Harmonie in de dienst op Palmzondag.  

Door dat alles ging op 23 maart een streep na het verbod van de overheid, om ten 
minste tot 1 juni samenkomsten van meer dan 30 personen te organiseren. Gevolg: 
Ook geen kerkdiensten! Hoe ga je dan verder? Zijn er zo snel alternatieven te regelen? 
Kan je binnen korte tijd een online kerkdienst realiseren, een dienst dus via TV en/of 
internetverbinding?  

Twee opties dienden zich aan. Korte diensten via de lokale zender NoordkopCentraal, 
nog steeds meer bekend als Schagen FM of het verzorgen van eigen uitzendingen via 
Kerkdienstgemist.nl. Beide opties zijn uitgewerkt. NoordkopCentraal was bereid be-
langeloos uitzendingen te verzorgen voor zover het binnen hun uitzendschema paste. 
Dit betekende een korte dienst van 20 minuten die op vrijdag opgenomen wordt en 
steeds op zondag uitgezonden wordt aan het eind van het blok reguliere uitzendingen.  
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Parallel werd ook apparatuur besteld om zelf film en geluidsopnames te maken. Het 
streven is om wanneer we er in onze kerk weer zondagse kerkdiensten worden geor-
ganiseerd, ook deze diensten live te blijven uit zenden via kerkdienstgemist.nl. dit als 
speciale service aan gemeenteleden die fysiek niet meer in staat zijn de kerkdiensten 
te bezoeken. Te denken valt ook aan uitvaartdiensten, vaak in deze coronatijd de eni-
ge optie om bij een uitvaart mee te maken.  

Veel werk is er in korte tijd verricht. Schagen bleek niet de enige kerk die vanwege de 
coronacrisis online diensten wilde verzorgen. Dus er was een run op apparatuur. Ge-
lukkig slaagden de kerkrentmeesters er in om ruim voor de Stille Week de benodigde 
spullen te bestellen zodat ook diensten op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zouden 
kunnen worden uitgezonden. Helaas zit het ons wat dit betreft niet mee. Tot op de 
dag van vandaag zijn we, vanwege problemen met apparatuur, nog niet in staat zelf 
beelden te verzorgen van de kwaliteit van NoordkopCentraal. 

Tot zolang blijft NoordkopCentraal voor ons de beelden verzorgen waarvoor we als 
kerk hun dankbaar zijn. De diensten voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn uit-
eindelijk toch opgenomen door een duo jonge cameramensen in opleiding die daarna 
hun opnamen beschikbaar hebben gesteld aan NoordkopCentraal.  

In diezelfde week werden knopen doorgehakt over de lengte van de vieringen (condi-
tie van NoordkopCentraal) en het afzien van het gebruikelijke Heilig Avondmaal op 
Witte Donderdag en Eerste Paasdag. Onze predikant Arie Jan heeft dit besluit in de 
viering van Witte Donderdag aan de kijkers duidelijk uitgelegd.  

Tijdens de vieringen in de stille week werden de liederen meerstemmig gezongen door 
leden van de Cantorij die dit repertoire al weken geoefend hadden. De opbouw was 
niet toevallig: een kwartet op Witte Donderdag, een sobere solist op Goede Vrijdag en 
een uitbundig dubbel kwartet op eerste Paasdag. Om de anderhalve meter afstand te 
realiseren tussen de leden van het dubbel kwartet te realiseren moest wel de halve 
kerk stoel vrij gemaakt worden.  

Inmiddels is er poule gevormd van 20 zangers en zangeressen. Steeds worden 2 man-
nen en vrouwen gevraagd om met hun zang, één stemmig, de gemeente te vertegen-
woordigen. De organisatie is in handen van Wijnand. Hij oefent ook met de zangers 
wanneer predikanten minder bekende liederen hebben uitgezocht.  

In principe gaan dezelfde voorgangers voor, inclusief gastpredikanten, die anders vol-
gens het rooster zouden zijn voorgegaan in de zondagdienst. Ieder voorganger bepaalt 
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zelf welke liederen gezongen worden. Omdat het vaak maar 2 tot 3 liederen betreft, 
vindt de begeleiding plaats door Hanneke Muntjewerf, de organiste, die evenals de 
andere organisten niet in Schagen woont, maar wel het meest dichtbij Schagen.  

 

KERK GAAT OPEN VOOR TROOST EN GESPREK 
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 

Zondagmorgen, rond 10 uur, is het een gebruikelijk moment dat we elkaar kunnen 
ontmoeten. We nemen deel aan de zondagmorgendienst en na afloop is er voor de 
meesten nog even tijd voor een gezamenlijke kop koffie. Een vast punt in de week 
voor bezinning, ontmoeting, meeleven en het maken van afspraken.  

Nu deze gemeenschappelijke vieringen in de kerken zijn stilgevallen gaan in onze regio 
steeds meer kerken open om mensen een plek te bieden voor troost en gesprek.  

Ook wij willen u vanaf maandag 18 mei deze mogelijkheid geven. Stap de kerk binnen 
om zomaar even tot rust te komen. Een kaarsje te branden. Naar muziek te luisteren. 
De Grote kerk op de Markt is open van maandag tot en met vrijdag van 11.00 uur tot 
13.00 uur. Wij willen gastvrij zijn naar mensen die rust zoeken, willen bidden of ie-
mand willen spreken en een gesprek voeren met een vrijwilliger of een van de pasto-
res.  
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Er liggen teksten en gebeden die u kunt lezen, u kunt ook een persoonlijke boodschap 
op papier achterlaten of een gedachte of gebed in het gastenboek te schrijven. De 
regels van het RIVM worden door ons in acht genomen, veiligheid staat voorop. We 
vragen u voldoende afstand van elkaar te houden. Mocht u niet naar de kerk kunnen 
komen en u zou het graag willen dan ontsteken wij bij wijze van gebed voor jou en 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!  

Om elkaar een hart onder de riem te steken, hebben we vanaf 18 mei ook de moge-
lijkheid om een boodschap voor elkaar achter te laten. Dit mag een specifieke wens 
voor iemand zijn of voor juist iedereen.  

Onze Protestantse Gemeente heeft gemeenteleden in verzorgingshuizen en zorginstel-
lingen die nu, vanwege het coronavirus, geen bezoek meer kunnen ontvangen, omdat 
de deur "op slot" is. Wij willen aan hen denken in deze periode. In de kerk ligt een 
stapel kaarten en wij nodigen u uit om een kaartje te schrijven voor een gemeentelid, 
die noodgedwongen binnen zit of die u een hart onder de riem wilt steken.  

U kiest zelf een of meerdere kaarten uit.  

Zet daarop bijvoorbeeld de tekst: Wij denken aan u in deze moeilijke tijd.  
Wij wensen u veel goede moed toe. Hartelijke groeten van ....  
Maar u mag natuurlijk ook een eigen tekst kiezen. Doet u mee? Wat zou het mooi zijn 
als we veel kaarten kunnen versturen! U kunt ze zelf versturen maar u kunt ze tussen 
11.00 uur en 13.00 uur ook in de kerk uitzoeken en schrijven en wij zorgen indien no-
dig voor de verspreiding.  
 
OMZIEN NAAR ELKAAR EN CONTACT MET PASTORES 

De maatregelen rond corona maken dat veel mensen zich eenzaam, angstig of verdrie-
tig voelen. Denk aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of 
contacten, zorgbehoevenden en iedereen voor wie het een last is in deze weken op 
elkaars lip te zitten. Een bezoekje is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek is in deze 
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periode niet raadzaam. Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We 
vragen uw inzet om dat ook in deze periode te realiseren.  

Onze pastores Louise Kooiman (0228 -592970) ljkooiman@gmail.com en Arie Jan van 
der Bom ( tel. 06-8338 4921) aj.van.der.bom@gmail.com zijn beschikbaar voor een 
telefonisch gesprek, als moment van contact of om even uw hart te luchten. U kunt 
hen bereiken op maandag, woensdag en vrijdag van 9-10 ’s ochtends en dinsdag en 
vrijdag van 19-20 uur. In dringende gevallen kunt u ook op andere momenten bellen. 
Of u kunt een mail sturen. Dat geldt natuurlijk níet alleen voor de ouderen, van wie we 
weten dat ze het kwetsbaarst zijn in deze tijd. Iedereen heeft te maken met de beper-
kende maatregelen. 

HERINNERING 
Magda Travaille-Martini 
 
In deze corona periode heb je veel tijd om na te denken, je levensloop te overzien. Je 
bent en wordt anders, je wordt zuiniger op het leven, je waardeert de dingen veel 
heftiger, je bent overgevoelig, zo gaat het bij mij tenminste. Je waardeert opeens de 
dingen die vroeger zo gewoon waren, je was gedachteloos, nu veel alerter op wat je 
hebt. 
Toen het eerste bericht kwam, de kerk gaat dicht ! Dacht ik, dat kan niet , dat mag 
niet, die moet te alle tijde open blijven! Het bracht mij erg in verwarring, KERK DICHT , 
einde van de wereld! 
Maar opeens was er de digitale oplossing. Alle tijden, op ieder moment van de dag, 
kun je naar een dienst kijken en luisteren in jouw kerk. De gemeente en gemeentezang 
mis je, maar dan is de telefoon weer zeer handig en fijn. Het bracht mij tenminste veel 
rust, een weldaad voor mij waar ik veel steun van krijg . 
Veel dank aan de technici die dit realiseren, het is iedere week een klus. 
 
Maar nu de herinnering, die is over mijn moeder. In de kampjaren was er de eerste tijd 
nog wel een samenkomst, op het ”Lido”, een grasveld waar iedere dag appèl werd 
gehouden. Alles kwam daar samen, rechts en rechtdoor en links, welk geloof je ook 
had, je was één. Moeder ging daar natuurlijk heen en wij mochten mee. Dan zaten we 
op het gras, wij aan elke kant en zij had de armen om ons heen, een veilig gevoel. 
Later is dat afgeschaft, de Jappen waren bang voor opstootjes enz. De vrou-
wen/moeders hadden toch behoefte aan iets anders, een ander gesprek en niet aldoor 
die zeurende kinderen, die soms wel erg lastig waren. Zo vormden zich per barak een 
groepje vrouwen. Dit moest wel per barak, want als er onraad was, konden ze snel 
naar hun eigen plek. Zo ging mijn moeder dus ook naar een groep. Wij, mijn zus en ik, 
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mochten niet mee. Gelukkig hadden we de leeftijd om zonder moeder te zijn. Ook dit 
genoegen werd verstoord. Maar … we hadden een hele goede kampleiding. Zij pleitte 
bij de Jap om dit toch door te laten gaan. Als motief had ze: deze vrouwen missen hun 
mannen, hun gesprek partner, ze zullen niets doen, daar zijn ze niet toe in staat, maar 
gun hun die gesprekken, u zult er betere gevangenen aan overhouden. Dus gingen 
deze groepen nog even door. Uiteindelijk werd het toch verboden. 
 
We kwamen in 1946 in Holland aan, en woonden bij mijn grootouders. Oma/opa wa-
ren de ouders van mijn moeder. In dit huis was ze geboren, 46 jaar geleden. 
Het weerzien van moeder en kind was erg emotioneel. Ze hadden elkaar in 10 jaar niet 
gezien. Mijn vader was in die tussentijd overleden. 
Maar nu komt het, de eerste gang naar de kerk, de kerk waar mijn moeder gedoopt 
was en getrouwd. Samen met haar moeder en ons gingen we naar de kerk.  
Ze was heel ontdaan, rivieren van tranen kwamen uit haar ogen. Ik begreep het niet, 
vroeg ernaar en dacht , dit is toch iets fijns. 
Haar antwoord was, als je wat ouder bent zul je, hoop ik, het wel begrijpen, maar nu is 
het teveel voor me. 
Dat ik daar nu pas over nadenk en nu pas besef, wat het betekent, geen kerk en geen 
diensten. Dat het bijna 80 jaar geduurd heeft voor ik dat begreep en besefte en voel-
de, daar schaam ik me voor. Je kunt verdriet pas echt begrijpen als je het zelf hebt 
meegemaakt en dat is nu op dit moment.  
We zijn zo rijk en alles zo gewend, dat we ons haast niet realiseren hoe rijk en hoe zo’n 
virus je hele leven even op de kop zet. Het heeft mij wel dankbaar gemaakt. 
Nogmaals heel veel dank aan degene die dit verzorgen, zodat wij kerkgangers toch 
ieder week weer getroost en gevoed worden door Gods woord.  

MEELEVEN  
Arie Jan van der Bom en Louise Kooiman 

Wij leven mee met de familie Rus. Op 9 april overleed in de leeftijd van 94 jaar oud, 
Jan Rus. Wegens de corona konden wij niet op de gebruikelijke manier afscheid van 
hem nemen in de Grote Kerk en gebeurde dit op 16 april in kleine kring in de Oleahof 
in Den Helder.  

Daarna hebben we hem naar Alkmaar gebracht waar hij werd begraven bij zijn vrouw. 
Wij leven mee met zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.  

Wij leven mee met de familie van der Plas. Wipmolen 3. Op 14 april overleed Jutta, de 
vrouw van Dirk en de moeder van Jan Erik en Kurt. Wij hebben afscheid genomen op 
dinsdag 21 april in het crematorium. En het was ondanks de veranderende omstandig-
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heden een mooi en respectvol afscheid. Wij wensen hen allen veel sterkte en kracht 
toe in de tijd die komt. Wij leven mee met Roelie en Geert Bakker. Roelie is thuis en er 
is veel zorg om haar. Wij wensen hen als familie veel goede moed en warmte en liefde 
in de tijd die komt.  

Wij leven mee met Suzan Beets. Het leven wordt voor haar moeizamer en eenzamer. 
Wij wensen haar goede moed toe en geduld in deze lastige en intensieve tijd.  

Wij leven mee met Heini en Sonja Bastiaan. Er is zorg om Heini maar ook om Sonja. 
Dat zij weten dat wij hen niet als gemeente vergeten ondanks dat we elkaar niet meer 
kunnen treffen in de kerk. Wij leven mee met Johan en Trudy Tuinstra. Trudy moest 
afscheid nemen van haar 85 jarige moeder. De laatste week heeft zij voor haar ge-
zorgd en daarna mocht haar moeder in het bijzijn van Trudy vredig inslapen. Het lied 
wat haar moeder troostte was: ´Ik zie een poort wijd openstaan`. Met deze woorden 
willen we ook Trudy troosten en aan de goede herinneringen aan haar moeder.  

Dat zij allen zich gedragen mogen weten door Gods Liefde.  

Wij leven mee met allen die in de zorgcentra verblijven en geen fysiek contact kunnen 
krijgen met hun dierbaren. Het is een moeilijke, verdrietige en soms eenzame weg 
voor veel mensen. Wij hopen dat dit niet meer heel lang hoeft te duren. Wij wensen 
hen allen veel sterkte en kracht toe.  

BEDANKJE 

Amen, in Adem 
Wij hebben het een paar weken zwaar te verduren gehad, het was een spannende tijd. 
"Tante" Corona kwam op visite bij ons beiden en ze was niet van plan zomaar te ver-
trekken, ze was grillig en onstuimig. Tante benam Constant letterlijk de adem. Hij werd 
daarom op 27 maart opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Door de goede zorg van 
de artsen, verpleegkundigen en vele anderen die daar werkzaam zijn en de steun en 
het medeleven van het leger om ons heen heeft "tante" besloten het hazenpad te 
kiezen en hebben we dankbaar afscheid genomen van haar. Op 12 april was het 1e 
Paasdag het feest van de wederopstanding, hoop en verwachting, nieuw leven en 
nieuwe lente, en op deze dag mocht Constant eind van de middag naar huis, echt 
paasfeest.  
Inmiddels is de revalidatie gestart en het gaat voetje voor voetje beter, elke dag iets 
meer energie, minder last van benauwdheid en kortademigheid. Het herstel is ingezet, 
dit zal enige maanden gaan vergen maar we gaan ervoor.  
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Wij willen iedereen bedanken voor de steun en het medeleven in wat voor vorm dan 
ook, ruim 200 kaarten, 26 bossen bloemen die bezorgd werden de afgelopen weken, 
ontelbare berichtjes, telefoontjes, uw gebeden. We voelden ons gedragen. We hopen 
dat we elkaar in de nabije toekomst elkaar in de kerk kunnen ontmoeten en elkaar 
weer live te kunnen aanraken.  

Hartelijke groet, Constant Driesen en Ineke Bakker  

COLLECTEREN IN CORONATIJD 
Wouter Vrolijk 

Eén van de minder in het oog lopende zaken is dat er in deze tijd, nu het kerkbezoek is 
vervangen door het volgen van de dienst op TV of internet, er ook niet meer op de 
gebruikelijke wijze gecollecteerd kan worden. Wij, het college van kerkrentmeesters, 
willen daar graag een alternatief voor bieden. Net zoals de kerkdienst zal ook de col-
lecte op afstand uitgevoerd moeten worden. Wij willen dat zo gemakkelijk mogelijk 
maken. Natuurlijk is het altijd mogelijk een extra bijdrage over te maken op onze bij-
dragerekening NL33 RABO 0373 7285 30. Voor de lezers van het digitale kerkblad is 
het handiger om deze link aan te klikken, die u gelijk op de bijdragepagina van onze 
gemeente brengt. 
htts://site.skgcollect.nl/203/gift/cf26e78b0
5c805bc9a12cf58aae6c4e3 

Voor lezers van het papieren kerkblad is de 
QR code hiernaast ontwikkeld; wanneer u 
deze scant met de standaard scanner van 
uw mobiele telefoon komt u ook op de 
bijdragepagina terecht.  

In beide gevallen kiest u dan voor “openen 
op deze website” en daarna “gift of dona-
tie”. Er is dan een keuze mogelijk uit een 
aantal vooraf ingevulde suggestiebedragen, maar u kunt natuurlijk ook het bijdrage-
bedrag helemaal zelf kiezen. De betaling zelf verloopt dan verder via iDeal en is voor-
lopig, zolang corona ons beperkingen oplegt, nog zonder transactiekosten.  

Als gemeentelijk collectedoel in coronatijd hanteren we het bestrijden van de financië-
le gevolgen van corona. De belangrijkste daarvan zijn het missen van alle verhuurop-

https://site.skgcollect.nl/203/gift/cf26e78b05c805bc9a12cf58aae6c4e3
https://site.skgcollect.nl/203/gift/cf26e78b05c805bc9a12cf58aae6c4e3
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brengsten uit de kerkgebouwen, de kosten die gemoeid zijn met het uitzenden van de 
diensten op internet en natuurlijk het missen van de wekelijkse collecteopbrengsten.  

Wij hopen dat u aan het einde van de kerkdienstuitzending aan deze link of QR code 
wilt denken. Bij voorbaat dank!  

NIEUWS UIT EENIGENBURG 
Trudy Tuinstra 

Ook in Eenigenburg vinden geen activiteiten plaats. De “kunst en kerk” vieringen, de 
onderwegkerkdiensten, de lekendiensten en de concerten zijn afgelast. Wel hangen de 
schilderijen van Jan Komen in het kerkje. Mocht je behoefte hebben aan een media-
tieve omgeving om even tot jezelf te komen, of om de schilderijen van Jan Komen te 
bewonderen, dan kan je contact opnemen met mij (0224-298101) om de sleutel te 
lenen. Zo kunnen we afspraken maken om de coronamaatregelen in acht te nemen. Ik 
hoop dat we na de zomervakantie weer van start kunnen gaan met de diensten en 
concertserie. Pas goed op jezelf!  

VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 

Geen kerkdiensten of andere activiteiten i.v.m. maatregelen coronavirus. 

In de voorgaande bijdrage in ons kerkblad heb ik vrij uitvoerig beschreven omtrent de 
beslissing om in ieder geval tot 1 juni geen publiek toegankelijke kerkdiensten of ande-
re activiteiten te laten plaatsvinden in onze kerk, zowel in Schagen als in Eenigenburg. 
Er is sindsdien nog niet zoveel veranderd: het blijft onduidelijk wanneer we wel weer 
bij elkaar kunnen komen als kerkgemeenschap. Als er nieuws is, dan zullen we dat 
zoveel mogelijk melden via diverse kanalen, maar vooral via onze website.  

Online kerkdiensten  
Tot op heden zijn de opnames en uitzendingen verzorgd via de lokale tv van Noord-
kopCentraal, waarvoor we Ed van Oerle zeer erkentelijk zijn! Hoewel we ook zelf dien-
sten online willen verzorgen via kerkdienstgemist.nl, blijkt het nog niet zo gemakkelijk 
om dit technisch uitgevoerd te krijgen. Daarnaast zien we het als meerwaarde buiten 
onze kerk om de uitzending via de lokale tv te verzorgen. We hebben daarom besloten 
voorlopig met NoordkopCentraal te blijven samenwerken en Ed van Oerle is daar 
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eveneens toe bereid. De opnames komen, veelal in de loop van zondagmiddag, ook 
beschikbaar op kerkdienstgemist.nl  

Financiële jaarverslagen 
Binnenkort willen we als kerkenraad voltallig vergaderen via Skype. Hierbij zullen ook 
de financiële jaarverslagen van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen worden 
behandeld, ter goedkeuring. U kunt deze financiële jaarverslagen eveneens inzien, via 
onze website. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer we deze jaarverslagen 
tijdens een plenaire gemeenteavond kunnen behandelen.  

Daarnaast zullen ook diverse bestuurlijke stukken van het Weeshuis in behandeling 
worden genomen.  

Tot slot  
Wanneer u behoefte hebt aan pastorale zorg of praktische problemen, neem gerust 
contact op met ons, als kerkenraad, of de pastores. Wij willen er zoveel mogelijk zijn 
voor onze gemeente, juist nu we als kerk onze gemeenschap veel minder kunnen erva-
ren. We willen iedereen heel veel sterkte wensen in zijn of haar persoonlijke situatie. 
We hopen en bidden dat iedereen van ons deze periode goed doorkomt en dat u Gods 
nabijheid mag ervaren. 

FAIRWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 

De Fairwinkel Schagen in virustijd  

Het zal u niet verbazen, de Fairwinkel op de Markt in Schagen 
is in ieder geval tot 20 mei dicht. De reden mag duidelijk zijn. 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Of kijk op 
de site van de winkel: www.fairwinkelschagen.nl 

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN E.O. 
Adriaan Rodenburg 
 
Zojuist de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge gezien. Er komt 
enige verlichting van de Coronamaatregelen. Ook voor kerken. We wachten af wat dat 
betekent voor onze kerkdiensten en in het bijzonder voor de oecumenische viering op 
20 september 2020. 

http://www.fairwinkelschagen.nl/
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Pastoor Eduard Moltzer 
Bij het bereiken van zijn 70e verjaardag heeft pastoor Moltzer op eigen verzoek ontslag 
gekregen als pastoor van de St. Christoforusparochie. Zijn gezondheid was hiertoe de 
aanleiding. Hij ondergaat momenteel zware behandelingen. Vanaf deze plaats hopen 
en bidden wij dat je zult herstellen, Eduard. Heel veel sterkte. 
 
Callantsoog 
Kort voor het uitbreken van de Coronacrisis toonde de protestantse gemeente van 
Callantsoog belangstelling voor een mogelijk lidmaatschap van de RvK Schagen eo. 
Tijdens een kerkenraadsvergadering werd Callantsoog bijgepraat. Waarom en waartoe 
een Raad van Kerken? Kort daarna liet Callantsoog weten graag toe te treden. Maar 
toen verhinderde Corona om daar op enigerlei wijze gestalte aan te geven. Toch was 
Pasen 2020 - 12 april - een mooie datum om protestants Callantsoog welkom te heten. 
De gezamenlijke activiteiten die ik beloofde liggen uiteraard stil momenteel. Maar ze 
zullen zeker “post Corona” weer komen. 
 
Vluchtelingenkinderen Lesbos 
Op 11 maart jl. riep de Raad van Kerken de Nederlandse regering op om 500 vluchte-
lingenkinderen in Nederland van het eiland Lesbos in Nederland op te nemen. Burge-
meesters van grote steden in ons land hebben zich daartoe bereid verklaard. 
Lokale en regionale Raden van Kerken willen deze oproep graag steunen. Maar hoe 
bereik je momenteel je parochie- en gemeenteleden om een petitie te ondertekenen? 
Toch hebben we gevraagd om een voorbeeldbrief en informatie om een online petitie 
te starten. Door de Coronamaatregelen is fysiek ondertekenen van een petitie vrijwel 
onmogelijk. Ondertekenen van de 
bestaande online petitie lijkt dan de 
enige mogelijkheid. Dat kan via htt-
ps://petities.nl/petitions/haal-
ouderloze-kinderen-van-lesbos-
naar-nederland?locale=nl Vraag is 
om deze link zoveel mogelijk te ver-
spreiden via uw e-mailcontacten. 
Daarnaast zal de gemeente Schagen 
worden gevraagd enkele van de 500 
kinderen op te nemen. Vele ge-
meenten in Nederland hebben dit al 
toegezegd. 
 
 

https://petities.nl/petitions/haal-ouderloze-kinderen-van-lesbos-naar-nederland?locale=nl
https://petities.nl/petitions/haal-ouderloze-kinderen-van-lesbos-naar-nederland?locale=nl
https://petities.nl/petitions/haal-ouderloze-kinderen-van-lesbos-naar-nederland?locale=nl
https://petities.nl/petitions/haal-ouderloze-kinderen-van-lesbos-naar-nederland?locale=nl
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Tulpengroet 
Op zaterdag 11 april brachten we namens de doopsgezinde, katholieke en protestant-
se kerken van Schagen, Zijpe/Schagerbrug, Callantsoog en ‘t Zand een tulpengroet aan 
de verpleeg- en verzorgingshuizen in ’t Zand, Callantsoog, St. Maarten en Schagen. Een 
Paasgroet in barre tijden. 
 
Vocaal Theologen Ensemble (VTE) 
Vier jaar na de eerste keer (Grote Kerk Schagen) en twee jaar na de tweede keer (St. 
Christoforuskerk Schagen) is het VTE gevraagd dit najaar opnieuw naar Schagen te 
komen. Er is contact met dirigent Hanna Rijken, onder andere over het repertoire. Dat 
is nog een verrassing, maar het toetreden van Callantsoog en het einde van de Coro-
namaatregelen zullen aandacht krijgen. Voor de protestanten: zoek op internet alvast 
naar ‘Te Deum’. 
 

VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak 
 

 

TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 

Op 14 april overleed in de leeftijd van 78 jaar  
Jutta Hilde Lore van der Plas –Pilgrim.  

Collectes 1e kwartaal 2020 

1e 2e Totaal kerk diaconie afdracht

5-1-2020 101,76 96,7 198,46 101,8 96,7
12-1-2020 102,15 91,15 193,3 102,2 91,15
26-1-2020 135,9 128,1 264 135,9 128,1
2-2-2020 85,3 114 199,3 85,3 114 KIA Werelddiaconaat Oeganda
9-2-2020 44,15 57,1 101,25 44,15 57,1

16-2-2020 159,14 159,14 159,1 Werelddiaconaat 
23-2-2020 106,52 100,1 206,64 106,5 100,12
1-3-2020 131,9 137,4 269,3 131,9 137,4 Voorjaarszending
8-3-2020 100,41 88,45 188,86 100,4 88,45

15-3-2020 Ligt nog in de kluis KIA Noodhulp

Totaal 967,23 813 1780,3 808,1 561,62 410,5
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Zij was de vrouw van Dirk van der Plas en de moeder van Kurt en Jan Erik, de schoon-
moeder van Jolanda en de oma van Anne, Tom en Max.  

De laatste jaren van haar leven woonde Jutta in een verpleeghuis. Haar geheugen was 
steeds minder geworden en daardoor kon zij niet meer thuis wonen. Voor Dirk en haar 
familie en vrienden was het moeilijk om te zien dat Jutta haar geest steeds verder 
verdween in de mist.  

Zij overleed in de door corona afgesloten Magnushof. Gelukkig mochten Dirk en de 
kinderen afscheid van haar nemen toen zij wisten dat zij zou gaan sterven. Zij konden 
haar loslaten toen het leven voor Jutta steeds moeilijker begon te worden en waren 
zeer dankbaar voor haar leven en alle goede zorgen die zij van haar mochten ontvan-
gen.  

Jutta werd in Duitsland, in Gadderbaum geboren. Voor de liefde kwam zij naar Neder-
land en trouwde met de uit Katwijk afkomstige Dirk van der Plas. Dirk werkte in de 
agrarische sector en na enige jaren verhuisden zij uit Katwijk. Jutta hielp mee in het 
bedrijf en heeft altijd de administratie verzorgd. Zij kregen samen twee zonen: Erik Jan 
en Kurt en dit was voor Jutta een verrijking in haar leven. Ook was ze heel blij met de 
kleinkinderen Anne, Tom en Max.  

Jutta was Luthers van geboorte, maar ging samen met Dirk naar de Hervormde kerk. 
Jarenlang is Jutta betrokken geweest bij de kerk in de Zijpe o.a. als kerkvoogd. Toen zij 
naar Schagen verhuisden werden zij lid van de Grote Kerk en ook daar is Jutta betrok-
ken geweest bij de Taizé vieringen. Zij was een gelovige geïnteresseerde en betrokken 
vrouw. “Een vouw uit duizenden” vertelde Dirk over haar.  

In het crematorium hebben we op een zorgvuldige en respectvolle manier afscheid 
van haar genomen. We lazen Jesaja 54:10. Daarin wordt gesproken over dat Gods 
goedertierenheid ons niet zal verlaten. Jutta mocht dit ervaren in haar leven. Wij ver-
trouwen Jutta toe aan Gods liefde. Dirk en zijn kinderen en kleinkinderen wensen wij 
veel troost toe aan de goede herinneringen aan Jutta en dat zij zich gedragen mogen 
weten door Gods trouw.  

HERINNERINGEN AAN JAN RUS 
Wim Voorbraak 

In de vroege morgen van 9 april overleed Jan Rus, 94 jaar oud. Twee dagen ervoor had 
ik nog telefonisch contact met hem. Hij informeerde naar het welzijn van Johanna 
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Meyer en Roelie Bakker. Dat was Jan, zeer betrokken bij de medekerkleden en eigen-
lijk bij alles wat in de kerk gebeurde. ’s Middags ben ik met Annemarie naar het kapel-
letje aan de Keins gefietst, de plek waar Jan veel kwam. De Grote Kerk op de Markt en 
de Keins waren Jan zijn favoriete gebedsplaatsen. In de Grote Kerk ontmoette hij zijn 
mede “broeders en zusters”. Op de Keins zocht Jan de stilte, was hij in gedachte bij zij 
vrouw Margje, bijna 20 jaar geleden overleden en stak hij voor haar een kaars aan. Dat 
moest bijna op de tast, Jan ging steeds minder zien. Soms werkte de aansteker niet. 
Maar de laatste tijd hoorde ik geen klachten meer daarover. Zijn gebrekkig gezichts-
vermogen maakte hem creatief in het vinden van de veiligste route naar de Keins. 
Toen de parallelweg naast de provinciale weg werd aangelegd en alles ook voor men-
sen met goed zicht, onoverzichtelijk was, ging hij via Schagerbrug en stak hij de weg 
over, daar beveiligd door stoplichten.  

Het zoeken van de afzondering, onder de ogen van het Mariabeeld in het kapelletje 
deelde hij met zijn vorig jaar overleden kameraad Bram Glas. Ook Bram zocht toen hij 
nog mobiel was de rust van de Keins. Twee, op en top Gereformeerde “mannen broe-
ders” zochten en vonden de rust onder de ogen van het aangespoelde Mariabeeld. 
Mediteren laat zich niet beperken door kerkgrenzen. Het is mooi dat deze plek er is en 
nog steeds door vrijwilligers zorgvuldig wordt verzorgd.  

Over een lang mensenleven als dat van Jan zou je een boek kunnen schrijven. Jan werd 
geboren in Schermerhorn. In die tijd waren de dorpen nog erg gesloten. Het was dan 
ook niet verwonderlijk dat Jan uiteindelijk trouwde met een meisje uit het dorp en 
natuurlijk van dezelfde kerk. In de tweede Wereldoorlog was Jan, als veel van zijn leef-
tijd- en geloofsgenoten actief in het verzet. Na de oorlog was hij als militair actief in 
voormalig Nederlands Indië. Hij had daar best willen blijven maar na verzelfstandiging 
van Indonesië moesten alle Nederlanders het land verlaten.  

Ik leerde Jan kennen toen hij nog boerde vanuit een boerderij op Tolke. Uiteindelijk 
was het aantal hectaren rond de boerderij te weinig om met een steeds groter wor-
dend gezin van te leven. Hij ging werken bij papierfabriek Van Gelder in Beverwijk. Hij 
was daar al snel kaderlid van het CNV, het Christelijk Nationaal Vakverbond. Gretig 
volgde hij veel kadercursussen bij het CNV, werd hij lid van de Ondernemingsraad en 
vervolgens voorzitter van de industriebond CNV in onze regio. In die periode was hij 
ook kerkenraadslid en ook voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk 
tijdens de periode dat ikzelf scriba was.  

Weer jaren later deed hij het spitwerk in de archieven toen we met een groepje men-
sen de brochure 50 jaar Gereformeerde kerk samenstelden. 
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Zijn gezichtsvermogen liet hem steeds meer in de steek. Hij compenseerde dat door 
eindeloos te luisteren naar ingesproken boeken. Een van de laatste boeken die speci-
aal voor hem ingesproken was, was het boekje van Marleen Anthonissen. Hij kende 
Marleen alleen als een sprekende schim voor in de kerk maar was erg geïnteresseerd 
in het werk wat zij en Ilja in Israël deden.  

Door vermeende corona, wat later na de test niet het geval was, waren niet alle kinde-
ren in staat lijfelijk afscheid van pa te nemen. Het raam in de slaapkamer vormde de 
noodzakelijke barrière. Ook het onder leiding van Louise Kooiman gezamenlijk bidden 
van het “Onze Vader” op de begraafplaats, op coronaveilige afstand, voelde als beper-
king. Het was een beetje als de zangers op de foto, bij de opname van de Paasmorgen-
viering, elders in dit blad. Ieder zingend op veilige afstand van elkaar. We moeten het 
hebben van ons geloof in de opgestane Heer van Pasen, die ons in deze dagen alle-
maal verbindt. Dat zat bij Jan wel goed!  

4 MEI HERDENKING IN ST MAARTEN 
Wim Voorbraak 

Binnen de burgerlijke gemeente Schagen worden de slachtoffers van Wereldoorlog II 
in verschillende dorpen apart herdacht. Zo ook in Sint Maarten, bij het herdenkings-
monument op het gazon voor de voormalige Hervormde Kerk. Sinds enkele jaren 
wordt daar traditioneel ook een krans gelegd namens de Protestantse Gemeente 
Schagen, waarin de Hervormde Gemeente Sint Maarten is opgegaan. Ook dit jaar vond 
een sobere plechtigheid plaats, zonder publiek. De krans werd geplaatst door ouder-
ling Jan Mechielsen. (Foto’s: Petra Vrolijk)  
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KLEUTERTIJD TIJDENS DE OORLOG 
Wim Voorbraak 
 

De taakgroep Leren en doen wilde rond het thema 
75 jaar bevrijding flink uitpakken. Plannen werden 
gemaakt voor een speciaal bevrijdingsnummer. Jon-
geren zouden contact zoeken met de oudere ge-
meenteleden die de tweede oorlog bewust meege-
maakt hebben. Juist dit soort contacten zijn op dit 
moment niet mogelijk. Toch één interview.   

Een van de weinige gemeenteleden die in Schagen 
geboren is, en een groot deel van de oorlog in Scha-

gen heeft meegemaakt is Janny van der Griend, bij ons beter bekend als Janny de Vis-
ser, al 53 jaar de echtgenote van Wik de Visser.  
 
Janny werd oktober 1940 geboren, kort na het begin van de oorlog, in de Lauriestraat. 
Anders dan in het naburige Den Helder verliep de oorlog in Schagen relatief rustig. Ja, 
burgemeester Buiskool werd vervangen door een NSB burgemeester. Schagen werd 
standplaats van de ‘Divisionsstab Nordholland-Nord’, de staf van de Duitse 347e Infan-
terie Divisie. Schagen telde in die tijd rond de 3000 inwoners maar ook 92 bunkers, 
goed gecamoufleerd en dus nooit aangevallen. Schagen werd een plek waar Duitse 
militairen ondergebracht werden voor een adempauze, tussen de gevechten door. De 
Duitse soldaten werden ingekwartierd in de wijk zuidelijk van de Gedempte Gracht 
met als gevolg dat de Schagenezen die daar woonden, gedwongen werden te verhui-
zen. Dat is een van de herinneringen van Janny aan de oorlogstijd. Regelmatig werden 
de spullen weer op een kar geladen op weg naar het volgende huis.  
 
Een aantal voorvallen maakt op Janny als kleuter zo’n indruk dat ze tot op van vandaag 
zijn bijgebleven. Ze had kort ervoor een autoped gekregen. Een familielid, had die op 
een ambachtsschool in Amsterdam van bij elkaar gezocht ijzer in elkaar gelast. Het was 
een verschrikkelijk zwaar ding, herinnert Janny zich. Ze was hierop aan de steppen- het 
gezin woonde inmiddels in de Magnusstraat- toen een engels vliegtuig, in september 
1944 een munitietrein bombardeerde die daarna ontplofte. Vele huizen rond de 
overweg aan de Hoep werden verwoest maar gelukkig geen burgerdoden. Janny was 
toen al door haar moeder van straat gehaald en schuilde onder de trap. Een tweede 
bombardement dat grote indruk gemaakt heeft vond plaats in de buurt van Zaltbom-
mel. Janny’s vader werkte bij de spoorwegen. Schagen beschikte in die tijd over een 
uitgebreid emplacement waar veel gerangeerd werd en stoomlocomotieven ook van 

Peuter Janny 
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kolen en water werden voorzien. Ook in oorlogstijd konden medewerkers bij het spoor 
heel voordelig van het spoor gebruik maken. Zo ging men zo nu en dan naar familie in 
Hasselt en Dalfsen. Comfortabel was anders, houten banken, geen licht, maar je kwam 
er. Tijdens een van die familiebezoeken werd bij Zaltbommel hun trein door vliegtui-
gen aangevallen. Alle inzittenden van de trein probeerden zich in veiligheid te bren-
gen. Janny verborg zich met haar moeder in een greppel. Het liep goed af! Na de 
spoorwegstaking moest het gezin van der Griend onderduiken. En weer gingen de 
spullen op de kar en vond men een plek in Dirkshorn. 
 
Janny’s ouders kerkten in de 
Bethelkerk in de Landbouwstraat. 
Verschillende leden uit die kerk 
zoals Melle Komrij, kruidenier in 
de Regentenstraat en fourage-
handelaar Piet Blokker waren 
actief in het verzet. Pas na de 
oorlog is dit Janny duidelijk ge-
worden.      

 
De bevrijding werd gevierd voor 
het oude raadhuis op de Markt. De 
bevrijders werden op het bordes 
welkom geheten. Honderden 
Schagenezen stonden voor “Peet-
oom”. Wat Janny het meest verbaasd over was waren al die vlaggen. Waar kwamen 
die zo snel vandaan? Kennelijk hadden vele mensen toch een vlag op een veilige plek 
bewaard in afwachting van de bevrijding. 
 
Wik de Visser woonde als kind in Wageningen, tussen de linies van de vechtende troe-
pen. Drie keer hebben ze moeten verhuizen omdat ze niet meer veilig waren. Uitein-
delijk zijn vader en moeder de Visser (in verwachting van het derde kind) op de fiets, 
met houten banden (!) van Wageningen naar Beesterzwaag in Friesland gefietst. Maar 
daarover in een speciale editie van Onze Kerk, misschien later dit jaar. 
 
VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 
Verantwoording diaconie van bestede gelden. 
  
Vorig jaar heeft de diaconie geld gegeven aan stichting INSPIREnepal. Daar ze het toen 

 Na de bevrijding; de kleuterschool was in één 
van de slottorens. Janny is het meisje in het witte 
jurkje en strik in het haar, in het midden van de 
foto. 
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niet direct nodig hadden hebben ze het even apart gezet. 
Nu hebben ze het gebruikt om voedselpakketten te ko-
pen voor de Nepalezen die door de lockdown geen moge-
lijkheid hadden om zelf voedsel te kopen. Hieronder het 
schrijven wat ik van Maud (coördinator in Nepal) mocht 
ontvangen.  

Ook in Nepal is ondertussen COVID-19 gevonden en 
heersen er strenge regels. Ondanks dat wij nog "maar" 
50 besmettingen hebben is het hele land in complete 
lockdown. Niemand mag de straat meer op of er gelden 
strenge regels van het leger. Dit maakt het leven voor 
veel Nepalezen erg zwaar.  

Daily workers die hun salaris per dag krijgen hebben nu 
opeens geen inkomen meer. Hoe te overleven is voor 
velen een belangrijkere vraag dan het corona virus. Met 
behulp van jullie donatie kunnen wij nu 60 families hel-
pen met een voedselpakket voor een maand. Het pakket 
bevat onder andere een zak rijst van 25kg, linzen, krui-

den, olie en zeep. Het nationale eten in Nepal is dal bhat, wat bestaat uit rijst en lin-
zen.  
Gelukkig een super voedzaam gerecht wat nu uitgedeeld wordt aan de families. Dha-
nybahd - dankjewel vanuit Nepal. Namaste Maud van INSPIREnepal. 

 
SCHAGER NACHTVLINDERS V – GEVEN EN 
ONTVANGEN ONDER COVID-19 
Arie Jan van der Bom 
 

Het virus is klein en onzichtbaar voor het menselijke oog. 
Soms hoor je van een geval van besmetting. En heel soms 
hoor je van een zeer ernstig geval met de dood tot ge-
volg. En ondertussen leef je opgesloten in je huis. Soms 
alleen. Soms met anderen. Je partner of je gezin. Voor de 
meesten is dit de werkelijkheid van Covid-19. Een wat 
abstracte, onwerkelijke werkelijkheid. Er is dreiging. 
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Maar die is toch tamelijk ver weg. Aan de rand van onze waarneming. Zoals je soms ’s 
nachts bij onweer de bliksemschichten ver weg aan de horizon kunt zien neerkomen. 
Je waant jezelf vooralsnog veilig. Dat er een groot aantal mensen in doodsstrijd ver-
keert kun je je af en toe voorstellen. Als je je best doet. Wanneer je tv kijkt bijvoor-
beeld. Maar je vergeet het ook vaak weer. Je bent meer ontzet over de comfort van 
alledaagse dingen die nu zijn weggevallen. Een biertje op de Markt gaat voorlopig niet. 
En veel leuke feestdagen zijn al geschrapt of kunnen we schrappen. En die vakantie ver 
weg kun je ook vergeten. Wat overblijft is huis, tuin en keuken. En verder wat rond-
wandelen in Schagen of in de natuur.  

Het is misschien wat saai. Maar we komen ook wat tot rust. Het is daarom ook interes-
sant hoe wij ons leven opnieuw inrichten. In het begin was het zoeken naar een ritme, 
naar een nieuwe routine en een nieuwe zelfdiscipline. De paniek van het eerste uur is 
weg. Er is genoeg wc-papier. En het overmatig bezoek aan de koelkast neemt weer 
wat af.  

Het werk gaat gelukkig door voor mij. De voorbereiding van kerkdiensten en het op-
nemen ervan voor uitzending op NoordkopCentraal of kerkdienstgemist.nl houden mij 
in goede zin bezig. Het bellen van mensen om eens te horen hoe zij zich overeind hou-
den in deze tijd is de nieuwe vorm van pastoraat. Verder vergadert de kerkenraad 
bijna wekelijks met behulp van Skype. Ook dat gaat steeds beter.  

Maar het leukste is zonder meer het rondbrengen van bloemen. Of het helemaal ver-
antwoord is, weet ik niet. Maar deuren gaan open en ik praat even met een kerklid. 
Het lijkt alsof ik hen wat geef, weliswaar namens de kerk, maar toch. Maar de meesten 
geven mij veel meer dan zij beseffen. Zij gaan stralen, drukken dankbaarheid uit en 
vertellen iets over zichzelf. En elke keer kom ik vrolijker thuis dan toen ik vertrok.  

Bij het rondbrengen van bloemen gaf één iemand mij een plaagstoot. “Heb je niets 
beters te doen?” zei diegene. Ik was wat overvallen door die opmerking. Ik zei daarom 
zoiets van: “Nu ja, de kerk vindt het fijn als ik wat bloemen bij de mensen aan huis 
breng.” “Oh ja?”, zei diegene, “Dus als anderen iets aan je vragen dan doe jij dat ook 
meteen?” “Nu ja, niet altijd!”, zei ik, “Maar in dit geval wel ja!” Daarna hadden wij 
verder een heel leuk gesprek.  

Toch moest ik er nog aan denken. Hoe zinvol is het dat een dominee op zijn fiets wat 
bloemen rondbrengt? Is dat niet beneden zijn waardigheid? Nu ben ik al niet zo van de 
waardigheid. En nog weer later dacht ik: “Ach, wat een onzin. Er is bijna niets waardi-
ger dan in deze tijd bloemen rondbrengen in het West-Friese Schagen!” Het is zoals de 
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Duitse filosoof Nietzsche dat ergens verwoordt: Wat is hoger? Geven of ontvangen? 
Geven is hoger. En precies daarom is ontvangen juist hoger. Want wie echt ontvangt, 
ontvangen kan, verleent waardigheid aan de gever. Die geeft dus meer!  

LAATSTE NIEUWS OVER DE APPARATUUR! 
Wim Voorbraak 

Kort voor de definitieve afronding van dit blad vertelde 
Huib Wagenaar mij dat de nieuwe apparatuur waarmee 
de kerkdiensten kunnen worden opgenomen functio-
neert. Het heeft Huib heel wat uren en nog al wat tele-
foontjes  met de KPN en de leverancier van de appara-
tuur gekost. Onderdelen moesten helaas heen en weer 
gezonden worden en bij de leverancier opnieuw getest. 
Een week is dan weer om voor dat je het weet. Het oor-
spronkelijk plan, een werkend systeem beschikbaar voor 
de Stille week is bij lange na niet gehaald. Gelukkig zijn 
we geholpen door NoordkopCentraal. Cameraman Ed van 

Oerle heeft ons al die weken uit de brand ge-
holpen en gaat daar ook nog mee door. Huib 
Wagenaar en Kees van Treuren gaan onze 
nieuwe apparatuur nu testen tijdens een echte 
viering, nog steeds parallel aan NoorkopCen-
traal opnamen. 
Het bedieningspaneel heeft zijn definitieve 
plaats gekregen onder handbereik van de kos-
ter. Ook gaan kosters nog opgeleid worden in 
het bedienen van de apparatuur. 



ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN E.O.  (I.W.)
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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)

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Februari - Maart 2020

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,	  tel.0224	  297	  860	  
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(vrijwillige	  bijdrage).	  	  Dit	  rekeningnummer	  is	  ook	  voor	  collectebonnen!	  
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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


	VAN DE REDACTIE
	ALGEMEEN
	HUREN KERKRUIMTE
	PASTORES
	SCRIBA PROTESTANTSE GEMEENTE SCHAGEN
	KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN"
	KOPIJ “ONZE KERK"
	VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING “ONZE KERK”:

	/
	TER OVERWEGING
	KERKDIENSTEN
	KINDERNEVENDIENST
	KERKDIENSTEN IN CORONATIJD
	KERK GAAT OPEN VOOR TROOST EN GESPREK
	OMZIEN NAAR ELKAAR EN CONTACT MET PASTORES
	HERINNERING
	MEELEVEN
	BEDANKJE
	COLLECTEREN IN CORONATIJD
	NIEUWS UIT EENIGENBURG
	VAN DE SCRIBA
	/FAIRWINKEL SCHAGEN
	Raad van kerken schagen e.o.
	VAN DE ADMINISTRATEUR
	TER GEDACHTENIS
	HERINNERINGEN AAN JAN RUS
	4 MEI HERDENKING IN ST MAARTEN
	KLEUTERTIJD TIJDENS DE OORLOG
	VAN DE DIACONIE
	/SCHAGER NACHTVLINDERS V – GEVEN EN ONTVANGEN ONDER COVID-19
	Laatste nieuws over de apparatuur!

