
   1  
  

 "Onze Kerk" september-oktober /2020 

Inhoud 
VAN DE REDACTIE .................................................................................................... 2 
ALGEMEEN ............................................................................................................... 3 
TER OVERWEGING ................................................................................................... 4 
KERKDIENSTEN ........................................................................................................ 5 
KINDERNEVENDIENST .............................................................................................. 6 
STARTWEEKEND VOOR DE JEUGD: WIE GAAT ER MEE? ......................................... 7 
TUSSEN KERK EN KUNST EENIGENBURG ................................................................. 8 
MEELEVEN EN FELICITATIES .................................................................................... 8 
CANTORIJ EN CORONA ............................................................................................ 9 
VAN DE SCRIBA ........................................................................................................ 9 
NOTULEN VERGADERING VAN DE GENERALE SYNODE VAN 19 JUNI 
2020 ....................................................................................................................... 12 
VAN DE DIACONIE.................................................................................................. 12 
RAAD VAN KERKEN ................................................................................................ 13 
STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË .......................................................................... 14 
TER GEDACHTENIS ................................................................................................. 15 
TER GEDACHTENIS ................................................................................................. 16 
OPROEP: WIE WIL MEEDOEN MET HET CAMERATEAM? ...................................... 17 
KIJKCIJFERS KERKDIENSTGEMIST GROTE KERK ...................................................... 18 
VERRASSING .......................................................................................................... 18 
SCHAGER NACHTVLINDERS VII – QUIN .................................................................. 19 
GAMBIAN FAMILY JAMMEH .................................................................................. 20 
DAAR RUSTTE  GEEN ZEGEN OP! ........................................................................... 21 
UITZENDINGEN KERKDIENSTEN EN DE PRIVACY. .................................................. 23 

 
 
 
 
Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": maandag 5 oktober 2020 



   2  
  

VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt het nieuwe nummer van Onze Kerk. Het was de bedoeling dat het nummer 
één week eerder uit zou komen. Maar in deze tijd van Covid-19 is niets meer zeker. 
We moesten namelijk wachten op een vergadering van de Kerkenraad waarin de dien-
sten van september en oktober besproken zouden worden. Of we door zouden gaan 
zoals we in juli zijn begonnen of dat we de diensten anders zouden organiseren.  
Daar is besloten om op de ingeslagen weg verder te gaan, betekent dit ook dat we 
voorlopig nog geen activiteiten zullen ontplooien. Edoch er zullen wel activiteiten voor 
de kinderen worden opgestart, daar kinderen minder vatbaar zijn voor het virus. U 
leest hierover in het stukje van Annemieke Plomp. En er zal ook een gespreksgroep 
worden georganiseerd met in achtneming van alle coronamaatregelen. Hierover kunt 
u lezen in “Nachtvlinders”. 
 
En het is een beetje vreemd om een nieuw seizoen te beginnen zonder dat er echt een 
startpunt is, er zal helaas geen startdienst worden georganiseerd.  
Sinds enige maanden worden de diensten nu ook uitgezonden op kerkdienstgemist.nl. 
Er blijkt een “markt” voor te zijn. Dit kunt u zien in het staatje dat Huib Wagenaar 
heeft gemaakt. Hierover gesproken als u ook deel wilt uitmaken van het team dat de 
opnames verzorgt dan verwijs ik u naar het stukje van Willeke van Treuren. Over mee-
doen gesproken : de kerk is nog op zoek naar versterking van verschillende teams. Dus 
als u ouderling of diaken wilt worden meldt u dan aan. Wilt u geen ambtsdrager wor-
den maar wilt u toch wat doen meldt u dan aan dan kunnen we zien wat bij u past.  
 
En het is dan wel geen dik nummer geworden maar ik denk wel dat er interessante 
artikelen instaan die u zullen aanspreken. Veel leesplezier. 
 
Dan nog de spreuk van de maand. 
Ga niet uit van wat u niet kunt maar ontwikkel u met de gaven die u gekregen heeft. 
    
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    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 
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TER OVERWEGING 

Ide Wolzak 
 
Wie was Emmett Till? 
 

Een merkwaardige samenloop van omstandighe-
den. Ik ben bezig in een boek waarvan ik op 13 mei 
een recensie heb gelezen Wat we van de Duitsers 
kunnen leren. Het is geschreven door de Ameri-
kaanse filosofe Susan Neiman, die werkt en woont 
in Berlijn. Ze vergelijkt in het boek hoe in Duitsland 
en de VS wordt omgegaan met het beschamende 
en gewelddadige racistische verleden. 
Op 25 mei vindt George Floyd de dood als gevolg 
van politiegeweld. En in de hele VS en in vele ande-
re landen komen mensen in opstand tegen racis-
tisch geweld. Actueler kan dit boek niet zijn! 
Neiman is geboren in Mississippi als kind van jood-

se ouders. In deze Amerikaanse staat is het racistische verleden nog nauwelijks ‘ver-
werkt’ en kunnen velen het niet verkroppen de burgeroorlog te hebben verloren, 
waardoor de slavernij werd afgeschaft. En dat is al ruim 150 jaar geleden! In 1955 
werd hier de 14 jarige Emmett Till op gruwelijke wijze vermoord, omdat hij naar een 
blanke vrouw zou hebben gefloten. De daders, bij iedereen bekend, werden door een 
volledig blanke jury vrijgesproken. Nog steeds houdt deze moord de mensen in Missis-
sippi en de rest van de VS bezig. Evenals de moord op drie burgerrechten activisten, 
James Chaney, Andrew Goodman en Michael Schwerner, in 1964. Zij waren bezig de 
zwarte bevolking te mobiliseren om zich als kiezers te laten registreren. Deze moord 
werd geregisseerd door Edgar Ray Killen, lid van de Ku Klux Klan en dominee(!). Pas in 
2005 zag men kans hem veroordeeld te krijgen. Deze moord had nooit nationale en 
internationale aandacht gekregen wanneer er niet twee witte slachtoffers waren ge-
weest. De ‘Black Lives Matter’-beweging heeft als leuze: “Michael Brown, Emmett Till, 
how many black boys will you kill?” 
De Afro-Amerikaanse theoloog James H. Cone beschrijft in “The Cross and the Lyn-
ching Tree” de onbegrijpelijke rol die de witte christelijke gelovigen bij de rassente-
genstellingen in de VS hebben gespeeld. Hij schrijft: “Christenen, zowel witte als zwar-
te, volgden een gekruisigde redder. Wat kon een schaamtelozere tegenstrijdigheid 
binnen deze godsdienst openbaren dan lynchpartijen? En toch bleven witte christenen 
zwijgen bij het zien van deze tegenstrijdigheid.” Voor de zwarte gelovigen is Jezus het 
‘eerste slachtoffer van een lynchpartij’, een voorafschaduwing van alle gelynchte 
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zwarte mensen in Amerika. “Elke keer wanneer een blanke meute een zwarte persoon 
lyncht, lynchen zij Jezus.” De gekruisigde Jezus staat centraal in het geloof van Afro-
Amerikanen, het ondersteunt hen, niet in hun lijden, maar in hun verzet daartegen.  
Zien we na de 400-jarige geschiedenis van slavernij, en, na de afschaffing daarvan, een 
150-jarige periode van “slavernij onder een andere naam”, met racistische vernede-
ringen en gruwelijke moordpartijen als volksvermaak, eindelijk een echte kentering? 
De moord op Emmett Till bracht de burgerrechtenbeweging opgang. Is opnieuw een 
moord nodig om deze een enorme stimulans te geven?  
Ook in de rest van de wereld? 
 

KERKDIENSTEN 

N.B. De diensten in zorgcentrum de Bron, gestopt  bij het uitbreken van het corona 
virus, worden nog niet opgestart. 

Zondag 13 september 2020 – doopdienst (publiek toegankelijke viering, graag online 
reserveren) 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1 collecte Diaconie – Collecte jeugdwerk (JOP) 
Organist  Jan Zwart 
Er is crèche en kindernevendienst 

Zondag 20 september 2020 (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren) 
Grote Kerk 
9.30 uur   Pastor Mw. L. Kooiman 
1 collecte Kerk (pastoraat) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst 

Zondag 27 september 2020 (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren) 
Statweekend- Jeugdwerk 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. P. van Ankeren, Wognum 
1 collecte Diaconie – Collecte vredesweek 
Organist  Caroline Schaap 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 
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Zondag 4 oktober 2020 (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren) 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1 collecte Kerk (instandhouding kerkgebouw) 
Organist  Jan Zwart 
Er is crèche en kindernevendienst 

Zondag 11 oktober 2020 (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren) 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1 collecte Diaconie – Dorcas 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

Zondag 18 oktober 2020, bevestigingsdienst ambtsdragers (publiek toegankelijke 
viering, graag online reserveren) 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom, 
1 collecte WERELDDIACONAAT 
Organist  Caroline Schaap 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Zondag 18 oktober 2020 – dienst in Eenigenburg vervalt; er wordt gezocht naar al-
ternatief 

KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp-Baas 

Hier onder zie je een splinternieuw 
leesrooster voor de kinderneven-
dienst en ik heb nog nooit met zo veel 
plezier een rooster ingestuurd. Het 
betekent namelijk dat we weer kun-
nen beginnen, na bijna een half jaar 
afwezigheid! Het coronavirus is niet 
weg en daarom zullen sommige din-
gen er anders uitzien dan normaal. 
Maar daarover staat er al genoeg geschreven in dit blad. Voor de komende maand ligt 
er een spannend verhaal op de plank: het verhaal van koning David. Een hele gewone 
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jongen die uiteindelijk koning van Israël werd, al ging dat bepaald niet zonder slag of 
stoot! Wij hebben er weer veel zin in om jullie te ontmoeten. Tot snel!  

Psst: vergeet niet het stukje hier onder ook te lezen: er komt toch een startweekend, 
speciaal voor jullie!  

6 september,  1 Samuel 17   David verslaat Goliat  
13 september,1 Samuel 18 en 19 Saul wordt bang voor David, David moet vluchten  
20 september ,1 Samuel 20   David en Jonatan  
27 september, Startactiviteit  Thema: geluk  
4 oktober, 1 Samuel 24    David neemt geen wraak  
11 oktober, 1 Samuel 31   Saul gedood door de Filistijnen  
18 oktober, Mattheus 18: 21-35  De ander vergeven omdat God jou vergeeft  
25 oktober,Mattheus 19: 16-30  De rijke jongeman  
 

STARTWEEKEND VOOR DE JEUGD: WIE GAAT ER MEE? 
Annemieke Plomp-Baas 

Hoewel er dit jaar geen officiële startzondag is, hebben we als jeugdteam besloten een 
startweekend voor de jeugd te organiseren van 25-27 september. Het is goed om weer 
als groep bij elkaar te kunnen zijn, uiteraard binnen de geldende richtlijnen.  

Het weekend bestaat uit 3 onderdelen:  

· Vrijdagavond 25 september om 20.00 uur gaat de tienergroep jumpen en laserga-
men bij SkagaVenture. Je kunt meedoen vanaf 10 jaar.  
Aanmelden uiterlijk 12 september bij Janneke: 06-25256812 of jannekechris-
tien@msn.com  
 
· Zaterdagmiddag 26 september vanaf 14.00 uur gaan we met de kinderen van 4-10 
jaar naar Monkey Town, lekker klimmen en klauteren.  
Aanmelden uiterlijk 12 september bij Anja: 06-31069678 of erwinenanja@quicknet.nl  
 
· Zondagochtend 27 september om 9.30 uur zien we elkaar in de koffiezaal van de 
kerk, waar we dan een lekker ontbijt hebben klaarstaan 'voor alle kinderen en tieners'! 
Het thema van deze dag is: ‘Geluk’.  
 
Aanmelden uiterlijk donderdag 24 september. Voor de dienst op zondag is een aan-

mailto:erwinenanja@quicknet.nl
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melding via de website noodzakelijk. Dit kan vanaf zondagavond 20 september en gaat 
eenvoudig via de link op de site: pgschagen.nl  

Ben je bijna 10 of net 10 geworden? Dan mag je kiezen tussen SkagaVenture of Mon-
key Town. Net wat jij het liefste doet.  

Vergeet vooral niet je op tijd aan te melden!! Alle activiteiten gaan op dit moment op 
reservering, dus we moeten bijtijds boeken om zeker te zijn van een plekje. 

TUSSEN KERK EN KUNST EENIGENBURG 
Huib Wagenaar 

 
Het is door de coronamaatregelen mo-
menteel niet mogelijk om in het kerkje van 
Eenigenburg met meerdere mensen een 
dienst te houden. We denken daarom aan 
een dienst die eerst wordt opgenomen en 
daarna via KDGM wordt uitgezonden. Dit 
zal rond de derde zondag in oktober zijn. 
De dienst wordt voorgegaan door pastor 
Louise Kooiman en zal muzikaal worden 
begeleid door Jan Valkenier. Er kan in de 

tussentijd veel veranderen, kijk in oktober op de website en/of de mededelingen naar 
de actuele stand van zaken! 

 MEELEVEN EN FELICITATIES 
Arie Jan van der Bom en Louise Kooiman 

Wij leven mee met Sonja Bastiaan. Op 26 juli overleed haar geliefde Heini en het gemis 
is groot. Wij wensen haar en haar dochter Corina en haar partner Yvonne, klein- en 
achterkleinkinderen veel sterkte toe.  

Wij leven mee met de familie van Kristel Kloosterman. Op dinsdag 11 augustus over-
leed zij, en bleven Erwin, Lianne en Jasper achter. Ook haar moeder, die in de Mag-
nushof woont, leeft nog en het is voor hen allen een groot verdriet om haar te moeten 
missen.  

Dat deze beide families zich getroost mogen weten door de liefde van God en de men-
sen in onze gemeente die met hen meeleven.  
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Wij leven mee met Suzan Beets. Zij verblijft momenteel in Magnushof en het leven is 
moeizaam. Wij wensen heer veel kracht en geduld toe in deze zorgelijke periode.  

Wij leven mee met Riek Schreuder. Het leven is moeilijk voor Riek nu ze ouder wordt 
en haar gezondheid steeds meer problemen geeft. Als gemeente willen we haar niet in 
de steek laten en om haar heen staan waar mogelijk is. Riek heeft zich ook altijd be-
trokken gevoeld bij onze gemeente. Heel veel liefde en geduld wensen wij haar toe.  

Wij feliciteren de familie Waag – Tolsma, Tjallewallerweg 6. Op 24 juni waren zij 60 
jaar getrouwd. Ze hebben het kunnen vieren met hun dierbaren. Vanuit de kerk heb-
ben wij hen ook persoonlijk gefeliciteerd en wensen hen samen alle goeds voor in de 
toekomst met allen die van hen houden.  

CANTORIJ EN CORONA 
Wijnand Kramer 

Als we om ons heen kijken mag het duidelijk zijn dat wij als cantorij binnen onze kerk 
weinig kunnen doen op het moment. Uit ons midden is een aantal liefhebbers actief 
met de voorzang/gemeentezang om de diensten live te voorzien van zang op beperkte 
schaal. Het lijkt erop dat daar voorlopig nog geen verandering is te verwachten hoe 
jammer dat ook mag zijn.  

Gelukkig kunnen we met in acht neming van alle voorzorgsmaatregelen wel iets doen 
om de zang van onze leden te blijven ondersteunen. Immers alles moet onderhouden 
worden om het goed werkend te houden en dat geldt zeker ook voor de stem en het 
instrument dat het lichaam vormt om de stem heen. Wij zullen elke twee weken bij 
elkaar komen (voor die leden die het zien zitten) op de maandagavond van half acht 
tot half negen om aan de stemvorming en ademhaling te werken. Wij zullen dat doen 
in de kerkzaal op de stoelen zoals deze ook op zondag staan, verschervend en met 
voldoende onderlinge afstand.  

Als we dan weer met elkaar het loflied kunnen aanheffen dan zal de cantorij er klaar 
voor zijn. 

VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 
 
Toegang erediensten ongewijzigd tot nader order 
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In mijn vorige bijdrage beschreef ik dat met ingang van begin juli onze erediensten 
weer publiek toegankelijk zijn. 
 
Deze toegang gaat helaas gepaard met een lange lijst van voorschriften en protocol. 
We hoopten na deze start, dat de realiteit ons gaandeweg meer ruimte zou bieden. 
Helaas is de realiteit dat er weinig aanleiding is om versoepelingen door te voeren.  
 
We zijn als kerkenraad blij dat de diensten wel weer toegankelijk zijn en dat er ook een 
relevante opkomst is op zondag, wat betekent dat dit in een behoefte voorziet. Tege-
lijkertijd blijven we ons als kerkenraad zeer verantwoordelijk voelen voor onze ge-
meente en willen we dat de bijeenkomsten binnen de geldende regelgeving kunnen 
plaatsvinden en voor iedereen veilig zijn. Daarom hebben we recent in een vergade-
ring (20 augustus j.l.) besloten tot nader order (dus geen nader bepaalde einddatum) 
te blijven vasthouden aan de huidige werkwijze.  
 
Dat betekent: 
 
Neem allen 1,5 meter afstand in acht en blijf thuis bij koorts of verkoudheidsklachten 
We blijven de aanwezigen registreren en moedigen iedereen aan om zich online te 
registreren voorafgaande aan de dienst. Dit is van belang voor een mogelijk maximum 
aantal aanwezigen (ca 90-100 personen) en er zijn zo registraties beschikbaar, mocht 
dat noodzakelijk blijken. Wij behandelen deze inschrijvingen vertrouwelijk en vernieti-
gen de lijsten na verloop van tijd! 
Graag via het middenpad blijven lopen en probeer daarbij ook passanten ruim te laten 
passeren, als er nog even een praatje wordt gemaakt.  
Zang blijft uitgevoerd worden met enkele voorzangers, mogelijk iets meer uitgebreid 
dan de huidige solo’s en duo’s. In ieder geval zal er geen gemeentezang plaatsvinden. 
We benadrukken dat gemeenschappelijk iets hardop zeggen geen risico vormt en daar 
willen we zoveel mogelijk gebruik van maken.  
Bij vertrek na afloop van de dienst wijzigt evenmin iets: er zal geen koffie worden ge-
schonken. Dit is een groot gemis voor velen. Laten we toch het gesprek met elkaar 
proberen aan te gaan, rondom de diensten. Bij voldoende ruimte kan er ook op eigen 
gelegenheid met elkaar een kopje koffie worden gedronken. 
De startzondag en de oecumenische viering zullen worden geannuleerd en vervangen 
door reguliere diensten. De invulling voor overige bijzondere diensten later in het sei-
zoen, zal nog nader worden aangekondigd. 
 
Wat verandert er wel: 
 



   11  
  

Het jeugdwerk zal wel starten. De regelgeving voor deze leeftijdsgroep is minder 
streng en het risico is beperkt. Elders wordt er in dit kerkblad beschreven wat er pre-
cies gaat gebeuren qua jeugdwerk.  
De mededelingen zullen weer op papier beschikbaar worden gesteld voorafgaand aan 
de dienst.  
 
Aankondiging van doopdienst: 
Er is ruimte voor inzegenen en dopen. Daar willen we als kerkenraad gebruik van ma-
ken en kondigen daarom een doopdienst aan op 13 september a.s. waarin wordt ge-
doopt: Chizkia Veul, dochter van Ron Veul en Martelle Geluk. Zij wonen in ’t Zandt, 
maar in overleg met PG Schagerbrug geven zij de voorkeur aan een doopdienst hier in 
Schagen. In het recente verleden hebben zij nog in Schagen gewoond en hun oudste 
kind is in Schagen gedoopt. 
 
Kerk geopend op donderdag in september 
Onze kerk zal op elke donderdag (marktdag) open zijn van 10.00u tot 12.00u, voor-
alsnog alleen in september.  
Er is ruimte voor gebed, persoonlijke meditatie, het aansteken van een kaars, het 
schrijven van een kaart naar andere gemeenteleden. Onze pastores zullen meestal 
niet aanwezig zijn op deze dagen: zij zijn uiteraard wel beschikbaar voor een pastoraal 
gesprek en hun contactgegevens kunt u vinden elders in dit kerkblad en op onze web-
site: www.pgschagen.nl 
 
Bevestigingsdienst ambtsdragers 
Op 18 oktober is de bevestigingsdienst van ambtsdragers gepland. De kerkenraad 
maakt bekend dat: 
Paulien Knol zich herkiesbaar stelt als (bestuurlijk) ouderling en de rol van voorzitter 
van de kerkenraad wil blijven vervullen 
Annemarie Voorbraak zal aftreden als ouderling-kerkrentmeester, maar zich herkies-
baar stelt als kerkrentmeester 
Wouter Vrolijk stelt zich herkiesbaar als kerkrentmeester. Dispensatie voor de maxi-
male ambtstermijn van 12 jaar mag hem worden verleend vanwege zijn bovenplaatse-
lijke werk in het college van beheerszaken, kortweg CCBB 
Tineke Buis zal aftreden als diaken 
 
Eventuele bezwaren tegen deze benoemingen kunnen tot uiterlijk 30 september 
schriftelijk worden ingediend bij de scriba: scriba@pgschagen.nl.  
We merken op dat er weinig ‘nieuw bloed’ is in de kerkenraad, de afgelopen paar jaar. 
Er zijn altijd nieuwe ambtsdragers welkom: zowel voor diaconaal werk, pastoraal werk 
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als jeugdwerk zijn er vacatures! Ook u kunt hiervoor namen indienen bij de Kerken-
raad. 

NOTULEN VERGADERING VAN DE GENERALE SYNODE VAN 19 JUNI 
2020 
Jan Prij 
 
Op de site vindt u het volledige verslag van deze vergadering. Het is te lang om hier 
integraal weer te geven. Het bevat naast organisatorische elementen ook wel elemen-
ten die meer direct met de kerken te maken hebben. Hier enkele agendapunten die 
m.i. belangrijk zijn. 12-jaarsregeling (maximaal aantal jaren dat predikant aangesteld 
kan zijn in één gemeente), werkzaam vermogen (het totaal vermogen van alle kerken 
welke aangewend kunnen worden ten bate van alle kerken). Voor meer informatie en 
de andere punten besproken tijdens deze vergadering verwijs ik u naar het internet 
(pgschagen.nl). 
 

VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 
 
Achtergrondinformatie over komende collectes. 
 
Collecte 13 september (JOP):  
Nederland – Kliederkerk geeft hoop 
 
‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe ge-
zinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te 
vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer 
dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een der-
de is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij Kliederkerk kennis 
met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collec-
teer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van 
verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen om sa-
men in het voetspoor van Jezus te gaan. 
 
Collecte 27 september (Vredesweek) 
Verlangen naar vrede 
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Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut 
geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. 
Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luiste-
rend oor te bieden. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en 
door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX 
daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee? 
 
Collecte 11 oktober (Dorcas)  
Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- 
en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten ze hun talenten in. Van de win-
kelvrijwilligers tot de boekhouding tot de projectmedewerkers in Oost-Europa, het 
Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen ze ervoor dat Dorcas werkt. 
Samen is voor hen een sleutelwoord. De vele collega’s en samenwerkingspartners in 
de landen die hun werkterrein vormen, zijn voor hen van levensbelang. En dat geldt 
ook voor allen die met hen optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet 
bestaat Dorcas simpelweg niet. En vindt het werk geen weg. 
 
Collecte 18 oktober (Werelddiaconaat)  
Rwanda - Met zusters werken aan voldoende eten 
 
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij 
willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, 
verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bie-
den ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de 
voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij 
de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat 
zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten 
gaan. 
 

RAAD VAN KERKEN  
Adriaan Rodenburg 

Contact 

“Gansch het raderwerk staat stil, als … het machtige Corona dat wil.” Parafrase op een 
oude en voor velen bekende oproep uit 1903 tot een algemene spoorwegstaking. 



   14  
  

Het geldt tot nu toe in elk geval voor de RvKSeo. Elke kerkelijke gemeenschap heeft de 
handen vol aan zichzelf. Dat is jammer want juist in deze tijden wil je niet alleen je 
familie en vrienden, maar ook je medegelovigen ‘vasthouden’. 

Voor mijzelf geldt dat ik gelukkig toch hier en daar contact heb. Soms op straat een 
praatje en met enkelen via de sociale media. En niet te vergeten het contact tussen de 
pg Callantsoog en de pg Schagen. Beide zenden wekelijks, al of niet via livestream een 
dienst uit. 

Oecumenische viering 

De geplande oecumenische viering op 20 september gaat – het is al eerder gemeld – 
niet door. De viering in januari is uiterst onzeker. 

Activiteiten 

Gespreksgroepen, bezoeken aan exposities, trip naar de kathedrale St. Bavo, de komst 
van het Vocaal Theologen Ensemble, alles wordt tot nader order uitgesteld. 

Hoe verder? 

Voorlopig dus weinig tot niets. Uiteraard houden de leden van de Raad, waar mogelijk, 
onderling contact. Wel zal de Raad per 1 januari 2021 wijzigen. Nadat Nonnie Meine-
ma namens de pg Callantsoog en Marc Moussault namens de St. Christoforusparochie 
dit jaar zijn toegetreden, zal ikzelf per 1 januari a.s. stoppen.  

STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË 
Leo Witte 
 
De tijd vliegt, lijkt het wel.  
Het was de planning om in september weer 
naar Roemenië te gaan. Magda en ik (Leo) 
wilden met de auto vooruit en het was de 
planning dat Arie-Jan v.d. Bom en Kees Veste-
ring met het vliegtuig achter ons aankwamen. 
We hebben pas geleden besloten om niet te 
gaan nu het reisadvies voor Roemenië op 
oranje staat. De data zijn al een poos geleden 
vastgesteld en de tickets zijn al gekocht. Ook 
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hebben we al geruime tijd geleden geregeld dat er een slaapplaats voor hen is. Zelfs is 
afgesproken dat we naar de kerk gaan in Simonfalva en als onze vriendin en dominee, 
Imola Jakab, daar voor gaat. Na het bericht over het afzeggen kregen we van onze 
vrienden in Roemenië groot gelijk, mede omdat de infecties in Roemenië weer toe-
nemen. 
Er liggen ook nog spullen in Warmenhuizen die vervoert moeten worden naar Roeme-
nië, maar het is teveel om zelf mee te nemen. Wel gaan de hulptransporten nog 
steeds door dus voor dat vervoer moeten we even wat regelen. Ook in Dippoldiswalde 
ligt nog en hoeveelheid waspoeder wat ze krijgen van Eberhard Reichel, dit zou mee-
genomen zijn naar Nederland met Hemelvaart weekend, maar dat is ook anders verlo-
pen. 
Er is in Cristuru Secuiesc wel het een en ander gebeurt met betrekking tot het kinder-
tehuis. Er is groen licht gekomen voor het opzetten van een nieuw tehuis. Een en an-
der is in 2013 in gang gezet en heeft begin dit jaar geresulteerd in toestemming en 
medewerking van de EU. Er is een plan ingediend om op het terrein van het zieken-
huis, waar ruimte genoeg is, een hoofdgebouw met twee bijgebouwen te plaatsen. Er 
is de afgelopen tijd veel werk verzet door de directrice en haar staf om een lijst me 
noodzakelijke voorzieningen op te stellen. De bijgebouwen bevatten de ruimten voor 
de jongeren die continue aanwezig zijn. Het hoofdgebouw is ook geschikt voor dagop-
vang voor bewoners uit de directe omgeving. Het heeft waarschijnlijk zolang geduurd 
vanwege de werklust van de verantwoordelijke persoon die boven de directrice staat. 
Hij heeft het helemaal niet op met jongeren met een beperking. 
De contacten met de directrice gaan gewoon door, ze is erg dankbaar voor de steun 
die we haar via de Stichting mogen geven. 
We wachten het verloop van de corona-beperking af en zien wel wanneer we gaan. 
 
TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 
 
Op 26 juli overleed in de leeftijd van 88 jaar  

Heinrich Bastiaan – Heini. 
Echtgenote van Sonja Bastiaan - van Kersen  

Heini werd geboren in Den Helder. Na de ambachtsschool ging hij bij de Marine lucht-
vaartdienst. Hij heeft daar altijd met veel plezier gewerkt. Hij trouwde met Sonja van 
Kersen en samen kregen ze een dochter Corina. Ook kregen ze twee kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Heini voelde zich een gezegend en dankbaar mens.  
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Jarenlang reisden ze samen met de camper en de laatste periode hadden ze samen 
een caravan in de buurt waar ze regelmatig naar toe gingen. Sonja en Heini waren zeer 
verbonden met elkaar. Boven de rouwkaart staat: De liefde die je in je hart bewaart 
raak je nooit meer kwijt. De liefde was voor hen beiden heel belangrijk zeker ook de 
laatste periode in zijn leven.  

Sonja zorgde voor hem toen zij hoorden dat hij ernstig ziek was. Dit was voor hen bei-
den een grote klap maar de liefde voor elkaar hield hen op de been. Heini was een 
zorgzame rustige, liefdevolle man en vader en opa. Hij stond voor alles open en had 
altijd een luisterend oor. Hij was ook een creatieve man en schilderde graag prachtige 
schilderijen. Jarenlang waren hij en Sonja ook betrokken bij de veteranendiensten die 
er werden gehouden in de kerk.  

Op vrijdag 31 juli hebben we afscheid van hem genomen in het crematorium. We la-
zen het Onze Vader uit het liedboek, nr. 1006, een prachtige vertaling van het onze 
vader wat Heini en Sonja veel steun gaf nl. Onze Vader in de hemel U staat zorgzaam 
om ons heen Geef dat alle mensen weten zoals U is er maar een…….. Wij mogen Heini 
nu toevertrouwen aan Gods liefde en wensen zijn vrouw Sonja veel sterkte en kracht 
toe in de tijd die komt. Het is een groot verlies voor haar. Ook zijn dochter Corina en 
partner Yvonne en de klein – en achterkleinkinderen wensen we veel troost aan de 
goede herinneringen aan hun vader en opa.  

TER GEDACHTENIS 
Arie Jan van der Bom 

In memoriam Kristel Kloosterman-Bruning  

In juni 2018 werd een ongeneeslijke vorm van kanker bij Kristel geconstateerd. Na een 
hoopvol eerste jaar van chemotherapie ging het vanaf september 2019 neerwaarts. De 
chemo sloeg niet meer aan en de dokters verklaarden Kristel uitbehandeld. Zij heeft 
zich daarna nog heel lang kranig geweerd tegen deze pijnlijke ziekte. Op dinsdag 11 
augustus 2020 is Kristel echter overleden. Zij was toen 55 jaar oud. Kristel laat haar 
echtgenoot, Erwin, met wie zij 32 jaar getrouwd was, achter. En haar twee kinderen, 
Lianne en Jasper. Kristel was een vrolijke en energieke vrouw die heel muzikaal was en 
graag zong. Zij was daarin ook heel actief voor de kerk. Zij hielp jarenlang mee aan de 
musicals in de kerk. Dan studeerde zij de liedjes in met jong en oud. Dat ging gepaard 
met veel plezier. Kristel was ook altijd nauw betrokken bij de Taizé-diensten in de kerk. 
Daarnaast vond zij het leuk om te experimenteren met nieuwe muziek in de kerk. Ook 
in Eenigenburg heeft zij vele diensten muzikaal begeleidt.  
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Naast haar muzikale inbreng heeft Kristel veel betekend voor het jeugdwerk in de 
kerk. Samen met Gerda Heddes heeft zij de soos opgezet. Dat was toen een groot suc-
ces met vele bijzondere activiteiten voor de tieners, zoals waken in de kerk rond Pa-
sen, deelnemen aan de Stille Omgang in Amsterdam, Sirkelslag, enz.  

Een week voor haar overlijden heeft Kristel met haar gezin nog een paar dagen op 
Terschelling kunnen doorbrengen. Dat is voor hen een onvergetelijke belevenis ge-
worden. Op zondagmiddag 16 augustus vond een afscheidsdienst plaats in de open 
lucht op een grasveld bij Stroet. Het was zonnig en warm. Kristel lag opgebaard in een 
rieten mand omgeven door zonnebloemen, meegenomen door de stroom van mensen 
die haar een laatste eer wilde bewijzen. Kristels koor zong prachtige liederen. Later die 
avond zou hevig onweer uitbreken.  

Wij wensen Erwin, Lianne en Jasper heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
Mogen zij troost putten uit die paar laatste bijzondere momenten waarbij het voelde 
alsof God het één en ander arrangeerde, alsof Hij wilde laten merken dat Hij erbij was.  

OPROEP: WIE WIL MEEDOEN MET HET CAMERATEAM?  
Willeke van Treuren 
 
Sinds medio maart zijn de kerkdiensten niet meer zoals we dat gewend waren. Vanaf 
die tijd is er via Noordkop Centraal wekelijks een opname gemaakt van een aangepas-
te dienst zonder gemeente. Dit heeft Ed van Oerle verzorgd t/m Pinksteren, waarvoor 
we hem en Noordkop Centraal heel erkentelijk zijn. 
Intussen is er heel hard gewerkt om zelf opnames te kunnen maken, en uit te zenden. 
Er zijn camera’s, een mengpaneel en beeldscherm aangeschaft. Een hele investering!  
Dagenlang zijn Huib en Kees in èn onder de kerkzaal aan het werk geweest om alles te 
monteren, aan te sluiten en netjes weg te werken. 
 
In de maand juni konden we oefenen met de opnames en die uitzenden via Kerk-
dienstgemist.nl. 
Sinds juli mogen er weer, beperkt, gemeenteleden tijdens een kerkdienst aanwezig 
zijn, en worden de zondagse diensten direct via een live-stream uitgezonden. Wie dat 
wil kan de dienst thuis direct meebeleven, maar op een later moment de dienst kijken 
is ook mogelijk. Een echte aanwinst voor onze kerkelijke gemeente. 
Inmiddels is er aardig wat ervaring opgedaan met het bedienen van de camera’s en de 
rest van de apparatuur. Er wordt gezorgd voor een handleiding. 
Om zeker te zijn dat we de diensten iedere week kunnen uitzenden, zijn er meer men-
sen nodig die ‘aan de knoppen’ willen zitten.  
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Spreekt deze taak u aan, of wilt u meer informatie?  
Laat dat mij dan weten via wvantreuren@quicknet.nl 
 

 
 
KIJKCIJFERS KERKDIENSTGEMIST GROTE KERK  
Huib Wagenaar 
 
Over de kerkdiensten die wij via kerkdienst gemist uitzenden krijgen wij dagelijks de 
aantallen kijksessies per dienst. Een kijksessie is een aanmelding via een laptop, gsm, 
tablet, setopbox of tv-toestel bij KDGM – kerk Schagen – kerkdienst en er wordt on-
derscheid gemaakt naar live- uitzending, opname en tijdsduur van de sessie. Er zijn dus 
minimaal evenveel kijkers als er sessies zijn, maar vrijwel zeker meer omdat ook ge-
zinnen of echtparen kijken! 
Over augustus zijn de gemiddelde cijfers: 

1. Live uitzending (van 09.30 uur tot einde dienst)   34 keer. 
2. Opname (na einde dienst tot heden) 104 keer 
3. Daarvan kijkt men 32 keer langer en 72 keer korter dan 10 minuten 
4. Bij live uitzendingen kijkt vrijwel iedereen naar de hele dienst. 

 
 
VERRASSING  
Annemarie Voorbraak 

mailto:wvantreuren@quicknet.nl
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Donderdagmorgen 27 augustus. Normaal was het de Westfriese markt met een gezel-
lige drukte in en rondom de kerk. Toch weten toeristen de Markt in Schagen evengoed 
nog wel te vinden. En met alle beperkingen kan het toch nog wel gezellig zijn. Zo ook 

deze morgen. Een boodschap doen en dan nog even 
binnenwippen in de kerk. Immers, de kerk is, sinds 
corona, regelmatig open voor wie even wil kijken, zit-
ten, een kaarsje aansteken en een praatje. Is er alle 
jaren altijd orgelspel tussen 11 en 1, we moeten het nu 
doen met cdmuziek. Kennelijk kunnen we niet zo goed 
tegen stilte. Maar wat schetste afgelopen donderdag 
mijn verbazing? Er werd orgel gespeeld. En dan kun je 
gewoon gaan zitten en luisteren en in je hart meezin-
gen. Of, zelfs stiekem, in een hoekje gewoon even 
meezingen. En gewoon even naar de organist een lied 
roepen, waar hij dan lekker op improviseert. Kortom 
genieten. Wat wel opvalt is dat er toch weinig “eigen” 
mensen even langs komen. We willen wel naar de kerk, 
maar kennelijk alleen op zondag. Maar op donderdag is 
er ook nog wat te beleven. Prachtige muziek, uitge-

voerd door Sebastiaan Schippers. Hij heeft er een stukje voor moeten rijden, maar dan 
heb je ook wat.  

Sebastiaan, hartelijk dank. Wij hebben genoten en we hopen je weer gauw terug te 
horen en te zien.  

SCHAGER NACHTVLINDERS VII – QUIN 
Ds. Arie Jan van der Bom 

 
Ik heb besloten om een nieuw leerhuis op te starten. Dat 
leerhuis noem ik heel deftig: “Fides quaerens intellectum”. 
Maar als je dat afkort met alleen de eerste twee letters van 
elk woord, staat er “Fiquin”. En als je dat nog verder afkort 
naar een éénlettergrepig woord—want dat doen mensen 
graag met namen—dan kom ik uit op het woordje “Quin”. 
Met een knipoog naar “Quinn the Eskimo”, een songtitel 
van Bob Dylan. Leerhuis “Quin” zal in oktober van start 
gaan. Telkens op de 1e en de 3e woensdag van de maand. 
In de Hans Leijdekkerszaal van de Grote Kerk. We beginnen 
om 20:00 u. En om uiterlijk 21:30 u. stoppen we. Voor 
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deelname bij mij van tevoren opgeven per email (aj.van.der.bom@gmail.com) of per 
telefoon (06-83384921). Dit vanwege corona en de regels die daarbij komen kijken. De 
eerste bijeenkomst zal dus op woensdag 7 oktober zijn. 
 
Waar gaat leerhuis Quin over? Het doel is om kerkleden aan het woord te laten komen 
over hun geloof en de vragen die zij daarbij hebben. Het gaat om “geloof dat op zoek 
is naar begrip”. Dat is de vertaling van het latijnse adagium “fides quaerens intellec-
tum”. Dit was de lijfspreuk van de belangrijke scholasticus Anselmus van Canterbury 
die leefde in de 12e eeuw. In het leerhuis willen wij samen ons best doen om het 
waarom, het wat en het hoe van ons geloof beter in beeld te krijgen. Daarbij zal ik elke 
keer een thema kort inleiden waarna discussie volgt. Het thema kan van alles zijn maar 
heeft wel telkens een lijntje met het christelijke geloof. Het kan over kerk gaan, maar 
ook over de bijbel, kunst, cultuur, politiek, wetenschap, actualiteit, psychologie, ritue-
len, religieuze ervaringen, enz. 
 
Op de eerste bijeenkomst zal het gaan over “het plan voor de toekomst van de kerk”. 
Ik zal een plan voorleggen van wat ik beschouw als de uitdaging van de kerk van de 
toekomst. Daarop kunnen de deelnemers reageren. Dat plan zal daarna ook dienen als 
overzicht voor het situeren van de discussies die volgen na de eerste bijeenkomst. 
 
Ik zie u graag op 7 oktober. Gasten van buiten onze kerk zijn ook van harte welkom om 
deel te nemen aan deze open en vrije discussie! 
 
GAMBIAN FAMILY JAMMEH 
Margot van der Poll 
 
Gambian family Jammeh 

 
Al bijna twintig jaar steunen vrienden van mij jonge men-
sen in Gambia. Het begon op een vakantie waar ze kennis 
maakte met een jonge man Lamin Jammeh. Hij ging vra-
gen stellen over Nederland met de bedoeling een boot te 
pakken en het erop wagen. Geen goed idee, veel mensen 
halen de kust niet. In plaats daarvan hebben mijn vrien-
den hem geholpen aan een opleiding en een fiets om er 
heen te kunnen. Zo is een jarenlange vriendschap ont-
staan.  
 

Gezin Jammeh 

mailto:aj.van.der.bom@gmail.com
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Lamin leerde Awa kennen en trouwden. Met onder-
steuning van mijn vrienden een huis gebouwd , gezin 
gestart en hard aan het werk. Awa heeft een winkeltje 
aan huis waar ze spulletjes en voedsel verkoopt. En La-
min werkt als ict-er en heeft daarnaast een kleine werk-
plaats. In de loop der tijd hebben ze kinderen gekregen. 

Door de ondersteuning 
vanuit Nederland en de 
ambitie die ze zelf hebben 
vaart de hele gemeenschap 
wel. Zonnepanelen zorgen 
voor elektriciteit en vorig 

jaar is er na een waterbron 
geboord waardoor ze stro-

mend water in huis hebben.  
Waar ze anders geld krijgen om hun leven daar goed te 
houden is er nu een vraag gekomen om met spullen te 
steunen. Awa wil graag leren naaien en heeft om stof en 
een naaimachine gevraagd om zo haar winkeltje te kun-

nen uitbreiden. En hier kom ik in het verhaal. We hebben drie werkende naaimachines 
, maar er ontbreekt nog een Lock machine. Mocht er een bij u thuis staan en wordt die 
niet meer gebruikt, dan wordt het op prijs gesteld als ik die bij u op mag halen voor 
Awa.   
 
En misschien hebt u ook nog lappen stof liggen die geen bestemming meer hebben en 
wilde u toch al eens opruimen? Ook die zijn welkom. Ik breng dat naar mijn vrienden 
in Warmenhuizen en zij verschepen dat alles in een kist. Mijn telefoonnummer is 06-
19688699  
Met vriendelijke groet, Margot van der Poll 

 DAAR RUSTTE  GEEN ZEGEN OP! 
Wim Voorbraak 
 
Onder het kopje “Vergeten monumenten”noemde ik in het vorige nummer de We-
reldbol  tegenover  het station in Schagen. Deze keer wil ik aandacht besteden aan het 
bordje  op de lantaarnpaal bij de ingang van de Wereldwinkel. Eerder had ik er al eens 
een foto van gemaakt, zie volgende pagina. Op internet vind je ook foto’s van het 
bordje, gemaakt door Duitse toeristen. Maar het bordje zelf?.......... Het is verdwenen!  

Werkplaats Lamin 

Winkeltje Awa 
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Rond de eeuwwisseling stierven nogal wat jonge 
mensen vanwege zinloos geweld: Joes Kloppenburg, 
Meindert Tjoelker, Daniel van Cotthem, Froukje 
Schuitmaker. Het geweld ging ook aan Schagen niet 
voorbij. Als reactie hierop  organiseerde Ds. Hans 
Leijdekkers, samen met de horeca rond de kerk en 
de taxibedrijven een stille tocht die zijn afsluiting 
kreeg op de Markt voor de toren. Groot was de be-
langstelling.  Afgesproken werd dat de markt rond 
de kerk geweldloos zou blijven. De afspraak werd 
zichtbaar gemaakt met een bordje op de plaats van 
samenkomst 
Juist in de week dat  op verschillende gemeentelijk 

 
 
 
 
 
Enorm was de belangstelling, het 
leek wel pop-weekend! 
 

Het verdwenen bordje 
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monumenten bordjes verschijnen met  de geschiedenis van het  monument, dat bij RK 
pastorie kreeg deze week zelfs  de zegen van de bisschop,  komen we tot de ontdek-
king dat een, wel is waar klein monument met een geschiedenis, vervangen is door 
een bloembak. Het verhaal is helaas nog steeds actueel. Bijna dagelijks, gelukkig nog 
niet in Schagen, worden jongelui neergestoken. Wethouder Jelle Beemsterboer moet 
maar eens navraag doen waar het bordje gebleven is. 
 
Enorm was de belangstelling, het leek wel pop-weekend… maar dat bestond toen nog 
niet. 

UITZENDINGEN KERKDIENSTEN EN DE PRIVACY. 
Huib Wagenaar 
 
Sinds juli 2020 worden de wekelijkse kerkdiensten in de Grote Kerk van Schagen via de 
provider “Kerkdienst gemist” uitgezonden. Dit gebeurt met beeld en geluid via een live 
uitzending en kan later via een opname worden teruggekeken. Iedereen kan via 
www.Kerkdienstgemist.nl de dienst bekijken en beluisteren, maar is het is niet te 
downloaden!  
Voor de opname worden 2 camera’s gebruikt (achter in de kerk en op de linker zij-
wand) en het geluid wordt opgenomen via de bestaande microfoons en geluidsinstal-
latie. De bediening van de camera’s gebeurt op de kostersbank (bank links achter) en 

daar kunnen via een 
laptop ook andere 
beelden worden 
toegevoegd. De op-
name start 15 minu-
ten voor aanvang 
van de dienst en 
wordt de gestopt als 
het orgelspel na de 
dienst is beëindigd. 
De bediener van de 
camera’s probeert 
de dienst zo weer te 
geven dat je in de 
huiskamer het ge-
voel hebt aanwezig 
te zijn!  
Om de privacy van 
mensen in de kerk zo 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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goed mogelijk te waarborgen zijn hiervoor de volgende regels opgesteld: 
1. Bij binnenkomst staat aangekondigd dat de diensten worden opgenomen. 
2. De kerkenraad heeft de predikanten, organisten, lectoren, zangers etc. geïn-

formeerd. 
3. De predikant en ouderling van dienst hebben vooraf overleg met de doopou-

ders, nabestaanden of bruidspaar. 
4. Bij activiteiten door kinderen wordt eerst aan de ouders om toestemming ge-

vraagd. 
5. De bediener gaat ervan uit dat iedereen die op het liturgisch centrum staat 

en/of een activiteit verricht tegen het in beeld komen geen bezwaar heeft. 
6. Close-up beelden worden vermeden en bij het bidden worden er geen perso-

nen in beeld gebracht. 
7. Voor, tijdens en na de dienst worden kortdurende overzichtsbeelden gemaakt 

van de aanwezige personen in de kerk.  
8. Naast beelden van het liturgisch centrum komen onvermijdbaar en langdurig 

personen in profiel in beeld die vooraan in de zijbanken en vooraan in de lin-
ker en rechter zijbeuken zitten. Als men dat niet wil moet men echt ergens 
anders gaan zitten! 
Personen die vooraan op de stoelen zitten komen alleen van achteren in 
beeld. 

9. De plaatsen die nauwelijks of niet in beeld komen zijn: de banken achter en 
achteraan in de zijbeuken. 

10. De plaatsen die kort in beeld kunnen komen zijn: Vooraan zijbeuk links, de zij-
banken (achteraan) en de stoelen achter. 

Het bovenstaande is volgens, in overeenstemming met het privacyreglement PG Scha-
gen, klachten kunt u melden bij gegevensbescherming@pgschagen.nl. 
 
. 
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