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Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken 
goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. 
Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkun-
dige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel 
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde 
modellen. Maak nu een afspraak.

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen

Oktober - November 2018

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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gedempte gracht 67 • Schagen

* Bitte kai Rand * Oska

* Pernille Svenre * Marc O’Polo

* Mansted * Blaest jassen

* Baldino * Ritva Falla 

* Eva en Claudi

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted

 

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

 

               In Schagen is dat 

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

 Tjallina Liebregts, telefoon 0224 212933. 

 

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

Logo’s digitaal aangeleverd. 

 

• Ter vervanging in Onze Kerk vanaf oktober 2018. 

 

• De overblijvende ruimte komt bij de onderste advertentie   

van de PG Schagen - Actie Kerkbalans op die pag. 

 

 

 

ZEGGEN WAT JE DOET, 
                 DOEN WAT JE ZEGT

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

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

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

ZEGGEN WAT JE DOET, DOEN WAT JE ZEGT
Dé Beheermakelaar

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

06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

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

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

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

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

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

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en Stijlvol

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar

VAN HOVEN ELEKTRO

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

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

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

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning
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VAN DE REDACTIE 
 
 
In maart dachten we : even de tanden op elkaar en na een 2 of 3 maanden zijn we de 
covid-19 wel weer de baas. Na de eerste lockdown leek het ook de goede kant op te 
gaan. Ons humeur steeg weer, al kon dat ook zijn vanwege het mooie weer. Nu blijkt 
dat we wat voorbarig waren, de maatregelen worden weer aangescherpt. Zo ook voor 
de diensten. I.p.v. maximaal 90 mensen in de dienst (waarbij we dus geen mensen 
hoefden te teleurstellen) gaan we nu naar een max. van 30. Hoop dat dit alleen zal 
gelden voor oktober. We houden de moed erin. 
Over oktober gesproken. Denk eraan dat aan het eind van deze maand (te weten 25 
oktober) de wintertijd weer ingaat en de kerkdiensten dan om 10:00 uur beginnen. 
Over het nummer dat voor u ligt het volgende. Het jeugdwerk is gelukkig weer opge-
start. In dit nummer vindt u hierover informatie. Er worden ook weer activiteiten op-
gestart, bv. het leerhuis. 
Verder wil ik u wijzen op artikel van Peter Verhoeff, waarin hij nadenkt over de hoe 
het nu verder zal gaan met de kerk (aanrader). 
Ook zeer lezenswaardiger is het artikel van Wim Voorbraak die enige van onze ge-
meenteleden heeft geïnterviewd.  
Als u zelf een bijdrage wil leveren dan kunt u uw artikelen naar redactieonze-
kerk@pgschagen.nl opsturen. Of als u niet in bezit bent van internet het bij mij (Stati-
onsweg 5) of bij Wim Voorbraak (Wulpenhof 3). We zien uw bijdrage graag tegemoet. 
 
Spreuk van de maand : Ook al gaan we nu het donkere jaargetijde in, probeer een 
lichtje voor anderen te zijn. 
 
 
 
 

 

mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let op : Bij deze uitgave zit een acceptgirokaart waarmee u uw bijdrage voor 
de papieren versie van Onze Kerk kunt overmaken. Mag natuurlijk ook online 
gebeuren o.v.v. Drukkosten Onze Kerk. 
 
 

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 

Rik Laernoes 
 
Moria (twee keer) 
Het lijkt al weer lang gele-
den maar als ik dit schrijf is 
het nog maar 3 weken gele-
den dat het vluchtelingen-
kamp Moria op het Griekse 
eiland Lesbos in vlammen 
opging. 
Meer dan 13.000 ontheem-
den raakten hun laatste 
schamele bezittingen kwijt. 

Afin, hier hoef ik niet veel over te zeggen. Iedereen kan zich nog de beelden voor de 
geest halen. 
Een van de armste landen van Europa zit met een gigantisch probleem en de rest van 
Europa laat het op zijn beloop. Laten ze het daar maar uitzoeken. 
Gelukkig zijn er inmiddels 700 asielzoekers naar het vaste land verhuisd. Zij mogen in 
Griekenland blijven en voor 2300 mensen bestaat de kans dat ook zij mogen blijven. 
Hulde voor de Griekse regering dat ze zo snel uitzicht en hoop bieden voor deze groe-
pen. Blijven er echter nog 10.000 over.  
Op woensdag 29 september- precies 3 weken na het drama- hebben veel kerken de 
klok geluid. Om half tien hoorden we de klokken 8 minuten en 20 seconden. Dat is 
precies 500 seconden, evenveel als het aantal vluchtelingen-kinderen dat de Neder-
landse overheid volgens de kerken zou moeten verwelkomen. 
 
Moria  
De naam Moria doet ons ook denken aan de berg bij Jeruzalem. 
Abraham wordt op de proef gesteld om daar zijn zoon Izaäk te offeren. Het bijzondere 
is: Abraham gaat ook nog. Hij is voor zijn ‘godsdienstdiploma’ gezakt, zou je denken. 
Hij lijkt weer terug in de heidense cultuur waar hij vandaan kwam. Hij had intussen 
toch moeten weten dat God geen kinderoffers vraagt? 
Gelukkig kwam er een engel van God die Abraham beval zijn jongen niets te doen. 
En toen Abraham opkeek zag hij een ram, met de horens verstrikt in de struiken. 
Izaäk wordt niet geofferd. Een engel behoedde Abraham en zijn zoon voor een drama. 
Twee Moria’s. Op het Moria van Lesbos geen engel die die tienduizend ontheemden 
komt redden. 
Ze worden geofferd op het altaar van onze welvaart.  
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KERKDIENSTEN 

Zondag 18 oktober 2020, bevestigingsdienst ambtsdragers (publiek toegankelijke 
viering, graag online reserveren, max. 30 personen) 
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 
 

Woensdag 21 oktober 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

LET OP : ALLE DIENSTEN VANAF NU ZIJN OM 10 UUR 

Zondag 25 oktober 2020 (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren, max. 
30 personen) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. v.d. Bom, 
1 collecte  CvK – Kerk (onderhoud orgel) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

Woensdag 28 oktober 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

Zondag 1 november 2020 (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1 collecte  CvK – Kerk (energiekosten) 
Organist  Jan Zwart 
Er is crèche en kindernevendienst 
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Woensdag 4 november 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur pastoor E. Moltzer, Allerzielen? Dienst vervalt waarschijnlijk 

Zondag 8 november 2020 (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. v.d. Bom, zondag na dankdag voor gewas en arbeid 
1 collecte  Diaconie – Voedselbank Kop van Noord-Holland 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

Woensdag 11 november 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur pastoor J. van der Stok 

Zondag 15 november 2020 (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Drs. G. Scholten 
1 collecte  CvK – Kerk (energiekosten) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

PRAKTISCHE INFORMATIE JEUGDWERK OKTOBER 
Annemieke Plomp-Baas 
 
Door de nieuwe beperking van 30 bezoekers per dienst zijn er een aantal praktische 
punten die gelden voor het jeugdwerk: 

• Het belangrijkste: we gaan door met het jeugdwerk volgens het huidige roos-
ter. Het jeugdwerk heeft een half jaar helemaal stil gelegen en de kerkenraad 
ziet het als prioriteit dat het juist nu gecontinueerd wordt. Welkom dus! 

• De kinderen gaan gelijk aan het begin van de dienst naar de eigen ruimtes. 
Aan het einde van de dienst komen zij wel nog even terug in de kerkzaal. 

• De kinderen die het jeugdwerk bezoeken, hoeven niet te worden ingeschre-
ven! Ouders moeten zich nog wel via de website inschrijven, bij voorkeur nu 
even met 1 ouder per gezin. 

• Mocht de inschrijving voor volwassenen al vol zijn, dan is het altijd mogelijk 
om wel de kinderen te brengen: zij tellen niet mee in het aantal van 30 perso-
nen! 
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Deze punten gelden in ieder geval voor de maand oktober. We hopen dat er na deze 
periode weer aanleiding is voor een wat ruimer beleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 20 september is Chizkia Veul gedoopt, dochter van Martelle en Ron Veul en zusje 
van Kylian.. 
 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp-Baas 
 
Wat was het fijn om jullie allemaal weer te zien bij ons startweekend. Heel erg leuk dat 
jullie met zo veel zijn gekomen! Inmiddels is het volop herfst en misschien denk je 
alvast een beetje na over je lampion voor Sint Maarten? We hebben er al weer een 
aantal weken kindernevendienst op zitten. Het verhaal van Saul en David is inmiddels 
afgelopen, dat was hier en daar best even spannend! 
Voor de komende weken hebben we steeds een andere gelijkenis op het rooster 
staan. Een gelijkenis is een verhaal van Jezus, waarin Hij een boodschap heeft ‘ver-
stopt’. Voor ons nu de uitdaging om deze boodschap te vinden! 
 
18 oktober Mt. 18:21-35 De ander vergeven omdat God jou vergeeft 
25 oktober Mt. 19:16-30 De rijke jongeman 
01 november Mt. 21:28-32 Twee heel verschillende zonen 
04 november Mt. 20:1-16 Iedereen krijgt een rechtvaardig loon 
08 november Mt. 21:33-46 Pachters van een wijngaard weigeren de pacht te betalen 
15 november Mt. 25:1-13  Wijze en dwaze meisjes wachten op de bruidegom 
22 november Mt. 25:31-46 Wie hoort bij de Mensenzoon? 
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STARTWEEEKEND JEUGDWERK 
Annemieke Plomp-Baas 
 
De afgelopen tijd was er weinig gelegenheid om elkaar als ‘jeugd van de kerk’ te ont-
moeten. Daarom was er van 25-27 september een startweekend voor de kinderen en 
tieners. Op vrijdagavond werd er door de tieners fanatiek aan lasergamen en jumpen 
gedaan bij Skagaventure. Zaterdagmiddag was het de beurt aan de jongere kinderen. 
Zij zijn flink aan het sporten geweest bij Monkey Town en ook daar was het erg gezel-
lig! 
Op zondagochtend ontmoetten de beide groepen elkaar aan het ontbijt in de Hans 
Leijdekkerszaal. Maar liefst 23 kinderen deden daar het ontbijt alle eer aan! Het thema 
van deze ochtend was ‘Geluk’. Aan de hand van het verhaal van ‘De schat in de akker’ 
dachten we met elkaar na over wat er nu echt belangrijk voor ons is. Heel treffend in 
deze tijd: ‘samen zijn’ en ‘familie’ waren woorden die heel vaak genoemd werden. 

 

STICHTING SCHAGEN-ROEMENIE 
Leo Witte 
 
Zoals elk jaar willen we weer kaarten, haakwerk en bol-pakketjes verkopen ten behoe-
ve van het kindertehuis in Roemenië. We hebben natuurlijk weer kaarten die door de 
jongeren met beperking in Cristuru Secuesc gemaakt zijn en gebruikelijke zelfgemaak-
te Kerstkaarten. Ook zullen we ons best doen om houten sterren te maken met ver-
lichting. 
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Daar het niet mogelijk is om dat zoals vorige jaren na afloop van de Kerkdienst te doen 
hebben we toestemming gekregen om dat op donderdagmorgen in de HL-zaal te 
doen.  
We willen dat doen op 26 november en 3 december als de kerk geopend is van 10.00 
tot 12.00 uur. 
Mocht u dan niet kunnen dan is het ook nog mogelijk om bij Gerda Bulens thuis langs 
te gaan vanaf 1 december.  

 

NIEUWE ACTIVITEITEN TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
Rik Laernoes 

 
 
Ons zangduo in de kerk is zelfs opgemerkt door de 
striptekenaar van Dagblad TROUW 
 
 
We zijn weer van start gegaan! En er is meer mogelijk dan 
we op het eerste gezicht dachten. 
Zo is ds. Arie Jan van der Bom inmiddels gestart met leer-
huisachtige activiteiten. 
Iedere eerste en derde woensdag van de maand is er een 
bijeenkomst in de Hans Leijdekkerszaal van de Grote Kerk 
op de Markt. 
Voor oktober is dat nog woensdag 21 oktober. 
In november zijn dat de woensdagen 4 en 18 november.  

De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en rond kwart over negen stoppen we. 
We houden ons uiteraard aan de anderhalve meter en andere voorschriften. 
Zo moet ieder zich van te voren aanmelden via het mailadres dat hieronder vermeld 
staat. Op dit moment is de eerste avond geweest. Heel wat mensen hadden zich aan-
gemeld. 
 
Zie voor meer informatie het volgende artikel van Arie Jan. 
Aanmelden: activiteiten@pgschagen.nl Graag ook de datum vermelden welke bijeen-
komst u wilt bezoeken. 
 
Ds. Carel ter Linden 
Op zondag 8 november komt ds. Carel ter Linden naar de Grote Kerk in Schagen. Ds. 
Carel ter Linden was jarenlang predikant van de Kloosterkerk in Den Haag. 

mailto:activiteiten@pgschagen.nl
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Hij is vooral bekend als ‘hofpredikant’. Zo was hij de predikant bij het huwelijk van 
Willem-Alexander en Maxima. En hij leidde de dienst bij de uitvaart van prins Claus. 
Wat gebeurt er op zondagmiddag 8 november? In 2008 heeft hij een gedichtenbundel 
geschreven ‘Om een zin’ uitgegeven bij de Arbeiderspers. Mirjam Karres, pianiste, koos 
daarbij als illustratie bij de gedichten een aantal pianostukken o.a. van Scarlatti, Cho-
pin, Schumann, Liszt, Bach en Debussy. 
Ze treden al een paar jaar samen op met dit programma. 
Ook hiervoor geldt: we houden ons aan de regels. En ook graag even aanmelden bij 
activiteiten@pgschagen.nl 
Het programma begint om 15.00 uur. De toegang is vrij. We hopen natuurlijk op een 
goed gevulde kerk. Hopelijk is er rond die tijd meer mogelijk dan op dit moment. 
 
Tischreden 
Niet alles wat op het programma stond kan doorgaan. Zo zal de jaarlijkse Tischreden –
eind oktober- geen doorgang vinden. 
We kijken nog naar een alternatief. 
 

LEERHUIS QUIN 
ds. Arie Jan van der Bom 
 
Leerhuis Quin is inmiddels begonnen en gaat door! De eerste keer hebben wij het 
gehad over de toekomst van de kerk als algemeen thema. Het gesprek spitste zich toe 
op twee vragen: 1. Wat maakt de kerk aantrekkelijk voor jou? en: 2. Hoe komt het dat 
de kerk voor veel mensen, en dan vooral jongere generaties, niet (meer) aantrekkelijk 
is? Dat leverde een levendig gesprek op onder de deelnemers. De traditionele omgang 
met de bijbel werd vaak ter sprake gebracht als zeer problematisch. Dat onderdeel 
vraagt om een aparte behandeling in toekomstige Quin-bijeenkomsten. Voor de vol-
gende bijeenkomst op woensdag 21 oktober (20.00 u.) willen wij verder met elkaar in 
gesprek over de vraag: Voor wie is de kerk? Het thema is dan de toegankelijkheid van 
de kerk. Want wij kunnen wel denken dat wij een kerk zijn die openstaat voor ande-
ren. Maar is dat ook werkelijk zo? Wat moet je weten, wat moet je doen, om er wer-
kelijk bij te horen? Vergt dat niet een heel traject van inwijding in de traditie? De 
groep telt nu ongeveer 15 mensen. Opgeven voor dit leerhuis is daarom nog mogelijk 
tot het maximum van 20 mensen is bereikt. Er zijn nog enkele plaatsen open………. 
 

MEELEVEN EN TER GEDACHTENIS 
Arie Jan van der Bom en Louise Kooiman 
 

mailto:activiteiten@pgschagen.nl
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Ter gedachtenis. 
  
Op 6 oktober overleed in de leeftijd van 88 jaar 

Suzan Beets – Klaassen. 
Suzan was een eigenzinnige, intelligente, autonome en sterke vrouw, staat er boven 
haar rouwkaart. Zo hebben velen haar ook leren kennen. Wonend in haar huis aan de 
Tjallewallerweg waar zij zo graag tot het einde van haar leven wilde blijven wonen; de 
tuin en het weidse uitzicht en een plek waar ze zich thuis voelde en natuurlijk zoveel 
herinneringen aan haar man Koos. Tot enkele maanden geleden haar gezondheid 
steeds brozer werd en zij afwisselend in het ziekenhuis en de Magnushof verbleef. 
Daar is zij ook gestorven. 
“Ik heb geen gemakkelijk leven gehad, maar wel een mooi leven. Het is goed zo”.  
Suzan werd geboren in Breskens als jongste in een gezin van 5 kinderen. Ze maakte de 
oorlog mee waarin haar oudste broer is omgekomen. Op latere leeftijd kwamen deze 
herinneringen weer bij haar terug en was het verdriet en de vragen daarover sterk 
aanwezig. Na de HBS ging zij naar de “Kweek” en werd onderwijzeres. Tijdens een 
vakantie in Noorwegen (waar ze altijd dol op is gebleven) ontmoette ze Koos Beets en 
zij werden verliefd en trouwden. Suzan kwam in Schagen wonen en daar was ze geluk-
kig. Helaas mocht het geluk maar 14 jaar duren en het verdriet was enorm toen hij 
stierf. Het gemis is altijd gebleven in haar leven. 
Suzan was zeer betrokken bij de kerk. Van jongs af aan nam dit een grote plaats in, in 
haar leven. De kerkgang, de kindernevendienst waar ze leiding aan gaf en op latere 
leeftijd was ze betrokken bij een gespreksgroep. Ze hield van discussiëren en gesprek-
ken voeren over belangrijke thema’s in het leven. Ze had een goed inzicht en was 
daarin zeer serieus, maar stond ook met humor in het leven. Ook de laatste jaren wa-
ren geloof maar ook twijfel en loslaten belangrijke gespreksonderwerpen.  
Psalm 32 vers 8 heeft haar gedragen in haar lange leven: “Ik geef inzicht en wijs de 
weg die je moet gaan, Ik geef raad, op jou rust mijn oog”. Tot het einde hield ze deze 
woorden vast en ook bij haar afscheid in de kerk hebben we deze woorden laten klin-
ken. “Zo heb ik geleefd, het heeft me gedragen als het moeilijk was en altijd de weg 
gewezen “ vertelde ze. Suzan was een inspirerende en bijzondere vrouw en door velen 
zal ze gemist worden. 
Haar neven en nichten waren nauw betrokken bij haar leven en ook bij haar afscheid. 
Dat zij allen troost mogen vinden door de goede herinneringen aan “tante Suzan” en 
dat zij zich gedragen mogen weten door Gods Liefde. 
  
Meeleven. 
  
Wij leven mee met de familie van Suzan Beets – Klaassen. Suzan is op 6 oktober ge-
storven. De laatste periode verbleef zij in de Magnushof en kon zij helaas niet meer 
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wonen op haar geliefde plekje aan de Tjallewallerweg. We namen afscheid van haar in 
de kerk op maandag 12 oktober. Wij wensen haar familie veel sterkte in het verlies 
van hun geliefde tante Suzan.  
Wij leven mee met Hans Helmstrijd. Op 7 oktober overleed zijn vrouw Jeike Helmstrijd 
– Romar. Zij woonden in de Bron C 104. Haar leven was ten einde en er is verdriet bij 
Hans Helmstrijd en zijn kinderen en kleinkinderen nu zij er niet meer is. Er wordt van-
uit de kerk afscheid van haar genomen op donderdag 15 oktober.  
 
Dat deze beide families zich getroost mogen weten door de liefde van God en de men-
sen in onze gemeente die met hen meeleven. 
Er zijn meerdere mensen in onze gemeente (nu niet met name genoemd) die zorgen 
hebben om hun gezondheid of van hun partner of geliefde. Wij wensen hen sterkte in 
de tijd die komt. Dat zij zich gedragen mogen weten door de gemeente en de trouw 
van God.  
Dat zij mogen vertrouwen op het licht.  
  

BEDANKT 
Hans en Anke Suurland 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij willen we jullie bedanken voor de kaarten en bemoediging, we voelen ons ge-
dragen. 
Ik loop bijna elke dag een rondje met mijn rollator en mijn zuurstofapparaat lekker 
buiten!! 
Niemand  leeft voor zichzelf niemand sterft voor zich zelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
 
Nogmaals bedankt en groeten van, Hans en Anke  
 

VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 
 
Toegang erediensten beperkt tot 30 bezoekers 
 
In mijn vorige bijdrage beschreef ik dat onze erediensten publiek toegankelijk zouden 
blijven voor circa 90 personen. Deze en andere voorwaarden waren sinds begin juli 
van kracht en we hadden besloten dit tot nader order zo te laten. 
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Helaas zijn sinds maandag 5 oktober de richtlijnen voor kerken verder aangescherpt. 
Als kerkenraad betreuren wij deze aanscherping zeer: ondanks alle inspanningen van 
vrijwilligers en de behoedzame deelname van iedereen in onze diensten, moeten we 
het aantal bezoekers maximeren tot 30 personen. Wij hopen dat dit beperkt kan blij-
ven tot de maand oktober, maar dat is op dit moment onzeker. Nieuwe ontwikkelin-
gen komen ook op onze website. 
 
Samenvatting van nieuwe aandachtspunten: 
 

• De diensten blijven toegankelijk, maar dan voor maximaal 30 bezoekers! U 
dient uw bezoek vooraf actief te reserveren! Het reserveringsformulier sluit 
automatisch boven 30 bezoekers 

• Reservering kunt u online uitvoeren op onze website. Nieuw onderdeel: u 
dient iedereen van een huisgezin apart in te schrijven, m.u.v. kinderen, zie on-
der 

• Uiteraard kunt u ook telefonisch blijven reserveren, zie onderstaande coördi-
natoren 

• Blijf thuis bij koorts en/of verkoudheid 
• Conform de richtlijnen van de Rijksoverheid geldt het advies om een mond-

kapje te dragen bij binnenkomst en vertrek. Tijdens de dienst kunt u deze af-
zetten. 

• Houd afstand, ook bij uitgaan van de kerkdienst! 
• "Personeel" en vrijwilligers reserveren GEEN plaats voor een kerkdienst! Hier-

onder vallen ook: dienstdoende jeugdvrijwilligers, voorzanger(s), camera- & 
geluidsbediening, coördinatoren (degenen die bezoekers ontvangen en regi-
streren) 

• Jeugd reserveert GEEN plaats voor een kerkdienst! Zij gaan gelijk naar hun ei-
gen ruimte, voorafgaand aan de dienst. Dit betreft ook de Tienerkerk. 

 
BEZOEKERS: U dient zich in te schrijven, zodat we zeker weten dat we het aantal van 
30 bezoekers niet overschrijden. Het inschrijfformulier wordt automatisch gesloten bij 
30 reserveringen; dit ziet u vanzelf bij het openen van de link op onze website. Wij 
vragen u om iedereen apart in te schrijven, ook als u met meer personen uit uw huis-
houden komt. Dit omdat er een automatische sluiting van het inschrijfformulier op zit. 
Excuses voor dit ongemak. 
 
We vragen om solidariteit bij het inschrijven: als u een kerkdienst hebt bezocht, wilt u 
dan de daaropvolgende week pas op zaterdagavond reserveren? Hierdoor hebben alle 
belangstellenden de gelegenheid om een dienst te bezoeken. Ouders die met hun 
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kinderen naar de kerk willen gaan, hoeven zich hierin niet te beperken: de kerkenraad 
acht het van groot belang dat er nu weer jeugdwerk is, na een zeer lange periode zon-
der enige vorm van aanbod voor jeugd. We willen deze doelgroep aanmoedigen hier-
van gebruik te maken, nu ze sinds september weer bij elkaar zijn. Zie ook onder en 
elders in dit kerkblad. 
 
Conform de richtlijnen van de Rijksoverheid geldt het advies om een mondkapje te 
dragen bij binnenkomst en vertrek. Tijdens de dienst kunt u deze afzetten. 
 
Overigens merken we hier op dat we, gezien de ruimte op het middenpad, nu eerst de 
kerkzaal en de herenbanken toewijzen aan de bezoekers, daarna pas de zijbeuken. 
Begin juli hebben we eerst de zijbanken opgevuld, maar gezien de opkomst, is die 
werkwijze onnodig. 
PERSONEEL/VRIJWILLIGERS: Iedereen met een taak in de dienst wordt niet meegeteld 
als bezoeker, maar als 'personeel'. Zij dienen dus geen plaats te reserveren voor een 
dienst, zodat we bezoekers zoveel mogelijk van dienst kunnen zijn. De kerkenraad ziet 
de volgende personen als 'personeel': voorganger, ouderling van dienst, organist, lec-
tor, voorzanger(s), coördinatoren (dat zijn dienstdoende ambtsdragers en koster, die 
bezoekers ontvangen), verantwoordelijken voor camera- & geluidbediening en dienst-
doende leiding van het jeugdwerk. 
 
JEUGD: Het jeugdwerk kan wel doorgang vinden: deze leeftijdscategorie kent veel 
minder risico's en zij gaan direct bij aanvang van de dienst naar hun eigen ruimte! Zij 
tellen dan ook niet mee als bezoeker en dienen dus geen plaats te reserveren voor een 
kerkdienst. Dit betreft ook de doelgroep die de Tienerkerk bezoekt. Zij komen nog wel 
op het einde van de dienst, voorafgaand aan de zegen, even in de kerkzaal. 
 
We realiseren ons dat er gemeenteleden zijn die het niet comfortabel vinden om in 
deze omstandigheden bij elkaar te komen in ons kerkgebouw. De diensten worden live 
uitgezonden en opnames worden beschikbaar gesteld via kerkdienstgemist.nl: u kunt 
dus altijd naar de uitzendingen kijken. De live uitzending start ongeveer 10 minuten 
voor aanvang van de dienst. 
 
Mocht het lastig zijn voor u om uzelf online te registreren als bezoeker, dan kunt u zich 
ook telefonisch opgeven bij een van de volgende coördinatoren: 
 

• Arjan Plomp, telefoonnummer: 0224-227522 
• Jan Prij, telefoonnummer: 0224-573123 
• Trudy Tuinstra, telefoonnummer: 0224-298101 
• Wouter Vrolijk telefoonnummer: 0224-563123 



   15  
  

 
Bezinningsavond 30 september 
 
Op 30 september heeft de kerkenraad op een relatief eenvoudige wijze een bezin-
ningsavond met elkaar gehad. Dit ook vanwege alle corona-maatregelen en de beno-
digde afstand. 
 
Nadat we met elkaar hadden gegeten, hebben we in plenaire gespreksvorm met el-
kaar gesproken rondom het thema ‘Tijd’. Dit werd afgewisseld met enkele filmpjes. 
Veel persoonlijke verhalen zijn hierbij aan de orde gekomen. 
 
Een deel van de tijd is gebruikt om met elkaar een aantal vergaderpunten door te ne-
men. Deels zijn die reeds achterhaald door de aangescherpte corona-richtlijn van 5 
oktober. 
 
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 
herkiesbaar stelt als kerkrentmeester 

• Wouter Vrolijk stelt zich herkiesbaar als kerkrentmeester. Dispensatie voor de 
maximale ambtstermijn van 12 jaar mag hem worden verleend vanwege zijn 
bovenplaatselijke werk in het college van beheerszaken, kortweg CCBB. 

• Tineke Buis zal aftreden als diaken 
 
Wij danken de aftredende ambtsdragers voor hun werk! 
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 
als jeugdwerk zijn er vacatures! Ook u kunt hiervoor namen indienen bij de Kerken-
raad. 
 
Beheer van het kerkje van Valkkoog 
 
Al diverse jaren wordt het beheer van het kerkje van Valkkoog door een stichting uit-
gevoerd. In de statuten van deze stichting is opgenomen dat onze kerk een tweetal 
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bestuursleden aanwijst voor deze 
stichting. Dit laatste is reeds lange 
tijd niet meer uitgevoerd. 
 
Omdat deze stichting een ANBI-
status wil verwerven en daartoe 
haar statuten op enkele punten 
moet wijzigen, zullen twee 
kerkrentmeesters toetreden tot dit 
bestuur. Zij zullen toezien op deze 
statutenwijziging, zoals dat bij even-
tuele opheffing het bezit overgaat in 

een andere ANBI-stichting. Daarnaast willen ze erop toezien dat de statuten niet meer 
vereisen dat er twee bestuursleden door onze kerkenraad worden benoemd, omdat 
de ervaring leert dat hiertoe geen aanleiding is. 

VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collectes. 

Collecte 8 november (Voedselbank Kop van Noord-Holland) 
 
Door covid-19 is het beroep op de voedselbanken dit jaar toegenomen. Normali-
ter hebben we als diaconie een inzameling (producten) in de 40-dagen tijd. Dat 
kon dit jaar helaas geen doorgang vinden. Vandaar dat we nu een geldelijke bij-
drage zullen leveren. 
 
WILLIBRORDUSVESPER SCHAGERBRUG  

Rik Laernoes 

18 oktober a.s. is er weer een vesper in de 
protestantse kerk van Schagerbrug. Inmid-
dels een vertrouwd vervolg op de vroegere 
vespers in Haringhuizen. Gert Scholten uit 
Breezand is de liturg. Samen met Rik Laer-
noes en Adriaan Rodenburg zingt hij de 
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liederen, begeleid door Hanneke Muntjewerf. 

Deze vieringen hebben een oecumenisch karakter. Als avondlied klinkt ‘O zalig licht, 
Drievuldigheid’. Een vertaling van de hand van Jan Willem Schulte Nordholt van ‘O lux, 
beata Trinitas’. Het psalmgebed is psalm 119a. Een tekst van ds. Sytze de Vries op een 
melodie van Willem Vogel. Bij het branden van wierook klinkt opnieuw een melodie 
van Willem Vogel. Psalm 141 in een vertaling eveneens van ds. Sytze de Vries. Met ‘Ga: 
tot de einden der aarde’ eindigt de viering. 

Vanaf 16.45 u. is het stil in de kerk en bent u van harte welkom. Reserveren is niet 
nodig. Uiteraard geldt een Protocol Kerkdiensten.  

VAN DE ADMINISTRATEUR  
Brenda Plak-van Oostwaard 
 
Plaatselijk werk 
Voor deze actie is er in totaal een bedrag ad € 4.325,00 ontvangen. Een super mooi 
bedrag hetgeen hoger is dan in voorgaande jaren. Allemaal hartelijk dank voor uw 
gulle gift.  
 
 
Bijdrage in de drukkosten van ons kerkblad 'Onze Kerk' 
Ook ditmaal weer een acceptgirokaart in het kerkblad en wel voor uw (vrijwillige) bij-
drage in de drukkosten van ons kerkblad zijnde € 10,00.  
 
Begroting 2021 
Komende week ga ik mij bezig houden met de begroting voor 2021.  
In het verleden stelden we een begroting op aan de hand van de laatst bekende jaar-
rekening en de begroting van het lopende boekjaar. Hoe gaan we dat aanpakken voor 
het jaar 2021? De begroting 2020 zal bij lange na niet gehaald worden aangezien er 
heel wat kerkelijke activiteiten (denk aan verhuur, concerten, Westfriese Markten, 
Open Monumentendag etc.) zijn komen te vervallen. Helaas moeten we constateren 
dat ook nu de teugels weer aangehaald moeten worden aangezien Covid-19 ons nog 
steeds parten speelt.  
En zo is het jaar 2020, hetgeen een jaar leek te worden als geen andere, totaal anders? 
Wat kunnen we verwachten voor 2021? Voor ons allen een groot vraagteken.  
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ZOMAAR EEN GREEP UIT HET DAGELIJKS LEVEN 
Brenda Plak-van Oostwaard 
 
Ouderen, jongeren, jeugd het is een gespreksonderwerp 
dat telkens terugkomt. Dan denk ik aan de gesprekken die 
de afgelopen weken tijdens het avondeten de revue pas-
seerden. "Mam, de jongens willen vanavond nog even een 
biertje in het café gaan drinken, zal ik heen gaan"? Een 

vraag die normaliter nooit gesteld zal worden want dan wordt er gezegd "Ga nog even 
naar de kroeg, tot later". Wetende dat er in het dorp ook besmettingen zijn (te herlei-
den naar vakantie en vriendenweekendjes) wordt er ook door onze zoon nagedacht. Is 
het wel wijs om te gaan want wat als ik één van de oma's zou besmetten of hoe zou de 
werkgever reageren als blijkt dat ik besmet ben geraakt omdat ik zo nodig de kroeg in 
moest. Uiteindelijk besluit hij niet naar de kroeg te gaan en als hij dat op whatsapp 
met vrienden deelt blijken er meerdere die toegeven dat het misschien wel wijs is nu 
even thuis te blijven.  
Afgelopen week was het onze dochter die zei eigenlijk weinig mee te maken. De lessen 
vinden via teams plaats of worden online klaargezet zodat men ze zelf kan volgen. Niet 
alleen voor de student/leerling vermoeiend maar ook voor de docent want is er nage-
noeg geen interactie. Iedereen zit naar zijn eigen beeldscherm te staren. Het fysieke 
aanwezig zijn, met elkaar in een klaslokaal/collegezaal is er niet en dat wordt gemist. 
Zelfs gezamenlijke werkstukken die in het verleden op school gemaakt werden moe-
ten nu via teams worden gemaakt. Als men dat op school wil doen moet er eerst een 
plek gereserveerd worden. Spontaan naar school gaan is er helaas niet meer bij. 
 
Ook in de eigen omgeving en landelijk merk je dat de mensen het zat worden, het 
heeft lang genoeg geduurd. Helaas, de werkelijkheid is anders. We moeten nog even 

volhouden met zijn allen. Het allerbelangrijkste voor nu is 
toch dat we gezond blijven.  
  
SCHAGER NACHTVLINDERS VIII 
Ds. Arie Jan van der Bom 
 
Godswenk en redding (deel 1) 
Het was een wat fletse zondag in juni. Ik was bezig de 
geleende Jiu-Jitsu-matten van  
mijn zoon in de auto te proppen. Normaal gesproken blijf ik 
zondags binnen. Of werk ik wat in de tuin. Maar nu was ik 
dus even heel kort voor het huis bezig aan de straatzijde. 



   19  
  

Een onverzorgd uitziende man met wilde haren en een grijze baard kwam voorbij en 
sprak mij aan in half Duits en half Nederlands. Ik begreep onmiddellijk dat ik met een 
dakloze te maken had en zag de bui al hangen. “Hij zal wel hulp nodig hebben!”, 
schoot het door mijn hoofd, “Net waar ik nu geen zin in heb.” Er was bezoek onderweg. 
En het huis moest nog in orde gebracht worden. Hij vroeg: “Wo kann ik een kerkdienst 
beiwohnen?” Hij was langs de reformatorische Bethelkerk, de rooms-katholieke 
Christoforuskerk en de protestantse Grote Kerk op Markt geweest.  
 
 Maar alle kerken waren dicht en gaven geen thuis. Het was één uur in de middag. Ik 
legde uit dat vanwege corona alle kerken dicht waren. Bovendien houden de kerken 
hier alleen een ochtenddienst en geen middag- of avonddienst. Hij zei dat hij 
hoognodig een pastor moest spreken. Hij zocht de pastor van de Grote Kerk. Maar 
niemand had hem willen helpen. Hij wist dus ook niet hoe hij contact met hem kon 
maken. Ik begreep dat dit een godswenk was. Ik kon er niet meer onderuit. Dus ik zei 
tegen hem met enige tegenzin: “Ah, de pastor van de grote kerk? Dat ben ik!” Hij leek 
opgelucht. Hij liet zijn zware tas van zijn rug zakken. Hij was kapoet. Hij had vannacht 
geen oog dicht gedaan. Drama op drama op drama. Eigenlijk al vijf-en-twintigjaar lang.  
 
Sinds zijn zwangere vrouw op straat was doodgereden door een dronken man. Dat 
was het breekpunt geweest. Ik gaf hem een stoel en een bord pasta. Buiten op straat, 
voor de deur. Dat wel. Ik belde met iemand van diaconie om het één en ander te 
regelen voor deze man. Hij wilde weer terug naar Duitsland. Bremen. Ik liep met hem 
naar het treinstation, kocht een kaartje voor hem en gaf hem wat zakgeld voor 
onderweg. Gaandeweg had ik hem meer leren waarderen. Hij was eigenlijk heel aardig, 
levendig en openhartig. En ik was al die tijd een wat stijve zuurpruim geweest. Bij het 
afscheid wenste ik hem heel veel succes. Handen geven ging niet. Maar wij schudden 
onze ellebogen in de lucht. Ik vroeg hem naar zijn naam. Ik verstond eerst “Schubert”. 
“Ah, de componist!” zei ik. Nee, het was anders. Hij liet mij zijn identiteitskaart zien: 
René Czyba. Een van oorsprong Tsjechische achternaam. Hij beloofde een kaart te 
sturen zodra hij veilig was aangekomen.  
 
Ik besefte later dat een dakloze nooit gelegen komt. En dat mijn eerste impuls was 
geweest om de man maar te laten zwemmen. Maar mijn godsdienst had mij eraan 
herinnerd dat dat juist niet gaat. Mijn godsdienst had mij in zekere zin gered. Ik had 
aan mijn godsdienstige plicht voldaan en kon mij nu in al mijn kinderlijkheid goed over 
mezelf voelen. Dat was, zoals later bleek, een vergissing… 
 
(wordt vervolgd in het volgende nummer van Onze Kerk)    
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BANKZITTERS (2)  
Wim Voorbraak 
Ik zit al jaren, zondagmorgen, op 
een vaste plek in onze kerk. En 
nu in coronatijd zit ik, hoewel ik 
zelden in beeld kom,nog steeds 
op die plek. Ik heb dan uitste-
kend zicht op de banken achter 
in de kerk die nog steeds voor 
een groot deel leeg zijn. Ik ken 
bijna elke bankzitter van naam 
en vaak al heel lang. Misschien 
is dat de reden dat ik jullie mis.  

 
 

Ik schreef al eerder over een aantal bankzitters aan het eind van de periode met uit-
zendingen van NoordkopCentraal. Dit waren op een uitzondering na, stellen. Deze 
keer heb ik contact gezocht met een aantal alleenstaanden en hun gevraagd hoe zij de 
coronatijd beleven en hoe zij nu de zondag 
beleven. De foto’s van de geïnterviewden 
vindt u tussen de teksten door. 
Voor zover men niet in de kerk komt wordt 
zonder uitzondering wordt gekeken naar de 
kerkdiensten op “Kerkdienst gemist”. De 
inspanningen, elke week een dienst te ver-
zorgen worden zeer gewaardeerd. Geen 
enkele wanklank heb ik gehoord. Dit moet 
de technici en zangers stimuleren die zelf 
niet altijd tevreden zijn over het resultaat. 
Niet iedereen heeft de techniek compleet 
onder de controle. Een enkele keer moet 
een bevriend gemeentelid helpen om de 
goeie zender opnieuw te vinden. Het gaat 
dan vooral over de uitzending via het TV 
toestel . De uitzendingen via de computer, 
tablet of telefoon blijken gemakkelijker toe-
gankelijk. Zeer gewaardeerd is ook de tul-
penactie van de diaconie geweest. Een do-

Lege Banken....... 

Nellie Ploeger 
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minee die, aan de wandel met zijn hond, een 
bos tulpen komt bezorgen. Daar moest het 
coronatijd voor worden. 
 
Toch beginnen de alleenstaanden, op een 
enkele uitzondering na, de contacten met 
andere gemeenteleden te missen: het koffie-
drinken na afloop van de dienst, de gespreks-
groepen midden in de week waar je met el-
kaar droevige en fijnen dingen met elkaar kon 
delen. Weer een familielid overleden en niet 
eens aan corona, een kleinkind cum laude 
geslaagd. Dit wil je delen, aan anderen vertel-
len. Hoe zou het met “die” zijn, die voor de 
coranatijd al in de lappenmand zaten? Maar 
die muren in je kamer geven, na de uitzending 
van “kerkdienst gemist” geen antwoord. De 
gang naar de kerk bepaalt voor velen van ons 
, en zeker van de geïnterviewden, het ritme van de zondag. De zondag duurt voor mij, 
zonder kerkbezoek, wel erg lang. 
 

Je kunt ook hier niet generaliseren: een van 
de geïnterviewden dronk nooit koffie in de 
kerk. Hij kreeg koffiedrinkers thuis. En mist 
dus het koffiedrinken ook niet. 
Toch bekroop me, na al deze verhalen geluis-
terd te hebben, het gevoel dat nu de tweede 
coronagolf zich meldt, dat we als kerk, naast 
het verzorgen van de zondagse diensten, ook 
zullen moeten richten op het in contact bren-
gen van alleenstaanden met elkaar, natuurlijk 
vrijwillig en binnen de ruimte die de corona 
maatregelen bieden.  
 
 Dan wat specifieker over de geïnterviewden. 
Nellie Ploeger mist het koffiedrinken na af-
loop van de kerkdienst en de gespreksgroep 
van Louise Kooiman. Met het kleine groepje 
mensen waaruit de gespreksgroep bestaat 
moet het toch mogelijk zijn iets te organise-

Maaike Vis 

Janny Schoegje 
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ren? Een echt onprettige ervaring had zij, toen bij haar eerste en enige kerkbezoek 
tijdens de corona, door de plaatsaanwijzer van dienst naar een plek ver in de zijbeuk 
werd verwezen. Zit je de hele week alleen thuis, wordt je in de kerk ook nog ver weg-
gezet. 
Maaike Vis behoort niet alleen vanwege haar leeftijd tot de kwetsbare groep. Zij komt 
daarom niet in de kerk. Via Huib Wagenaar heeft ze een kastje aangeschaft waarmee 
ze elke zondag, via haar TV, de kerkdienst bekijkt. Ze blijft de bediening ingewikkeld 
vinden. Soms is zo maar het kanaal kwijt vanwege een verkeerd ingedrukt knopje. 
Maar er zijn altijd weer mensen beschikbaar zijn om haar te helpen en naar het juiste 
TV kanaal te loodsen. 
Janny Schoegje is een echte bankzitter. Niet alleen achter in de kerk, maar ook in de 
zomer, voor haar huis. Ze woont in de Schubertstraat en alle MAKADO bezoekers trek-
ken zo aan haar voorbij. In de kerk zit ze altijd op de achterste rij naast Suzan Beets. Ze 
zit graag achteraan, dichtbij de uitgang en dus liever niet op de stoelen. Ze is blij dat ze 
in de sportschool nog een ander kerklid 
spreekt. Blijft ze nog een beetje bij. 
Dirk van de Plas, is voorlopig de enige man in 
dit rijtje. Dirk is bloembollenkweker in ruste. 
Zijn vrouw Jutta overleed aan het begin van de 
coronatijd (niet door Corona). Hij bezoekt elke 
week de kerkdienst, heeft geen moeite met 
een plek op de stoelen maar vindt het wel 
jammer dat hij niet mag zingen. Hij zong in 
Engeland met zijn maten zelfs in een koor 
samen met Vera Lynn. 
Dirk is dankbaar voor de aandacht die hij krijgt 
van de buurt waar hij woont, mensen uit de 
kerk maar ook vooral ook van zijn vroeger 
maten bij de commando’s. Horen, zien en 
zwijgen was daar het devies. Veel wandelt hij 
met zijn vroeger dienstmaten waarbij een 
wandeling van 20 km geen uitzondering is. 
 
Ik dank alle geïnterviewden voor hun gastvrij-
heid.  
Ik vertrouw erop dat aan sommige wensen wat te doen is . Kerkenraadsvoorzitter Pau-
lien Knol vertelde mij dat met het plaats aanwijzen soepel wordt om gegaan. Dit kan 
omdat we bij lange na niet het maximum aantal kerkgangers halen. Zo langzamerhand 
zit iedereen weer op of dicht bij zijn vroegere plaats van voor de coronatijd. 
 

Dirk van der Plas 
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BIJDRAGE VAN ONZE CLASSISPREDIKANT  
PETER VERHOEFF 
Overgenomen uit Petrus, maandblad van de PKN 
 
Goed, wij gingen dus op vakantie. Niet zoals gepland naar Polen. In 
maart al reserveerden we campings in Nederland. Wat een prachtig 
land is dat! We fietsten in de Achterhoek, we fluisterbootten door 
Nationaal Park de Weerribben. Er was zelfs een piepklein dorpje 

naar dit mooie land genoemd. Je was er doorheen voor je het wist. Maar dat gold ei-
genlijk voor de hele vakantie.  
Het was heerlijk en zorgeloos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toen het werk weer begon, was meer dan ooit duidelijk; wat corona betreft heb je 
rekkelijken en preciezen. Ook in de kerk. Natuurlijk in de kerk! 
Kerkgenootschappen ontlenen hun naam immers aan een heftige strijd in de zeven-
tiende eeuw. Remonstranten en Contraremonstranten stonden tegenover elkaar over 
predestinatie en vrije wil. 
De preciezen in de kerk tijdens corona zijn het liefst nog iets voorzichtiger dan voorge-
schreven. Het virus is immers levensgevaarlijk. Zingen zeker niet. Kerkdiensten eigen-
lijk liever sowieso nog niet, misschien in 2021. Vergaderen uitgesloten, en pastoraat 
per telefoon. De cijfers lopen weer op, uiterste voorzichtigheid is dus geboden! Ik heb 
er alle begrip voor. 
De rekkelijken zijn wat moediger. Zeker, ze houden zich aan de regels. Maar het ver-
langen naar de kerk is groot. Diensten: graag! Zingen? Zeker, als de kerkruimte het 
toelaat. Koffie in de kerktuin, en vergaderen op twee meter afstand. Ja, de cijfers lo-
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pen op. Maar we weten inmiddels ook meer van het virus, en sterftepercentages da-
len aanzienlijk. Dus we zijn voorzichtig, maar niet té bang. Ik heb er alle begrip voor. 
In elke gemeente en iedere kerkenraad zitten rekkelijken en preciezen. Er zit zelfs iets 
rekkelijks en iets preciezigs in mijzelf. Maar er zit ook nog iets anders in mij: zorg over 
de kerk. Als de lockdown van de kerk te lang aanhoudt, ontstaat er dan geen onher-
stelbare schade? Corona als krimpversneller. Hoe langer wij de kerk (deels) gesloten 
houden, hoe moeilijker mensen de weg terug zullen vinden. 
De opgave waar wij voor staan is er samen uitkomen, met rekkelijken en preciezen. 
Zeker nu het langer gaat duren. Niet onvoorzichtig, natuurlijk niet. En binnen de re-
gels, vanzelfsprekend. Maar ook met oog voor een kerk die mensen nodig heeft. Want 
de kerk hou je niet draaiende met een iPad op schoot. We zoeken dus samen naar de 
mogelijkheden om weer in beweging te komen. Binnen de grenzen, maar zonder men-
sen is er geen kerk. 
Als we het zo met elkaar doen, dan past er maar één woord. En dat is ook een piep-
klein dorpje. 
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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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	  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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