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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)

Pr o t e s t a n t s e Ge m e e n t e t e sc h a G e n

 februari, maart 2021



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.

Zondags live-uitzending vanuit de Grote Kerk. 
De uitzending is de gehele week beschikbaar.

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.
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VAN DE REDACTIE  

 

Voor u ligt het eerste nummer van 2021. Ik wil niet te veel woorden vuil maken aan de 
Covid-19. Het lijkt van kwaad tot erger te geraken. Maar laten we vooral positief blij-
ven. 
Dit kan als u kunt lezen in verschillende bijdrages die in dit blad zijn afgedrukt. Bijvoor-
beeld de bijdrage van Rik Laernoes en de bijdrage van ds. Verhoeff.  
En we zien dat mensen creatief worden om de kerkdiensten toch doorgang te laten 
gaan. Zelfs de 40-dagentijd zal niet vergeten worden. Allen die hiervoor zorgen danken 
we hiervoor. Speciaal wil ik noemen het team dat de uitzendingen verzorgt.  
Omdat een aantal adverteerders is afgehaakt, vindt u steeds meer algemene informa-
tie op de binnenbladen van de omslag.  Hierdoor zijn ook binne het blad een aantal 
vaste rubrieken verplaatst. 
Uit de bijdrage van Huib Wagenaar kunnen we aflezen dat nog voldoende gemeentele-
den de diensten volgen. Als we deze cijfers vergelijken met de aantallen die in een “ge-
wone” kerkdienst ter kerke zouden komen – let op: er zit vaak meer dan één persoon 
naar een scherm te kijken- zien we zelfs grotere aantallen. Dus blijkt dat de online 
diensten goed gevolgd worden en dat dit een goede “vervanger” is. Alleen missen we 
het na de dienst gezamenlijk koffiedrinken natuurlijk en de gesprekken die we daar 
voerden. Maar daar wordt in een gedeelte voorzien door de telefooncirkels die zijn op-
gestart (zie bijdrage Corine Leijdekkers). 
Verder wil ik u nog opmerkzaam maken op het stuk van Jan Prij over de Kerkrentmees-
ters. In dit artikel geeft hij duidelijk weer wat de functies van dit orgaan zijn. 
En als laatste de financiën. In het stukje van Brenda kunt u lezen over Kerkbalans 2020 
(opbrengst valt iets tegen) en over de collectes van het vierde kwartaal. Ook de diaco-
nie heeft aan deze collectes een stukje gewijd. We zijn blij met deze bijdrages. Over 

Kerkbalans 2021 kunt u lezen in de bijdrage van Annemarie Voor-
braak. 
En mocht u gemeenteleden die in deze tijd wat extra aandacht 
nodig hebben een hart onder de riem willen steken dan verwijs ik 
naar het stukje van Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom. 
En hoop dat het deze week niet te koud wordt voor het bezorgen 
van “Onze Kerk”, de berichten zijn namelijk nogal Siberisch. 
En dan nog de spreuk van de maand. 
 

Laat de gedachte ons een eenheid vormen. 
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TER OVERWEGING 

Klaas Henk Ubels 
 

Goedkope troost 
 
In de huidige, ingrijpende en wereldwijde corona-
crisis leeft onze samenleving min of meer in qua-
rantaine. Dat de crisis ook een keerzijde heeft we-
ten we. Namelijk als tijd van bezinning waarbij al-
lerlei vanzelfsprekendheden wegvallen. En je bijna 
noodgedwongen bepaald wordt bij wat voor jou 
werkelijk van waarde is. Zoals gezondheid, gezin, 
familie en vrienden, werk, geloof en vertrouwen, 
van betekenis mogen zijn voor anderen. 
Dietrich Bonhoeffer die, op persoonlijk bevel van 
Hitler, aan het eind van WOII werd opgehangen, 
was predikant midden in een ultieme crisisperi-
ode, die van oorlog. Van hem is bekend dat hij 
steeds minder de behoefte had om geestelijke op-
merkingen te maken in crisissituaties en dan ‘de 
dominee uit te gaan hangen’. Voor hem gold: 

spreken over God doe je eerst en vooral in het volle leven, aan de grenzen van het le-
ven past terughoudendheid. Daarom staat, volgens hem, ook de kerk niet op de plaats 
waar menselijke vermogens het laten afweten, aan de grenzen, maar midden in het 
dorp. Wat dit betreft is het misschien wel veelzeggend dat in de eerste coronagolf 
kerkklokken midden in de week geluid werden, op woensdagavond. En dan ook nog 
door alle kerken tegelijk.  
De waarschuwing om nu niet ‘de dominee uit te gaan hangen’ lees ik vooral om niet 
met ‘goedkope troost' aan te komen zetten. Sören Kierkegaard, die grote invloed heeft 
gehad op Bonhoeffer, schrijft in zijn boek 'Wat de liefde doet' niet alleen over liefde, 
maar ook over troost. Volgens Kierkegaard is menselijk gesproken troost iets dat ach-
teraf bedacht wordt. Eerst komt het lijden en de smart en het verlies van vreugde. 
Eerst komt de crisis. En dan, naderhand, vaak ten langen leste komt een mens de 
troost op het spoor. Maar van christelijke troost kun je, volgens Kierkegaard, nooit 
zeggen dat die naderhand, na de crisis komt. Want doordat ze de troost is van de eeu-
wigheid is ze ouder dan alle tijdelijke ervaringen - ook die van crises. Omdat we het 
zelf verspeeld hebben, kan de vreugde van de eeuwigheid ons alleen worden 



 

 
 4 

 
  

verkondigd als troost. Hij schrijft: “Het menselijk oog kan het niet verdragen het licht 
van de zon te zien, behalve door donker glas. Op dezelfde manier kan een mens ook de 
vreugde van de eeuwigheid niet verdragen, behalve door dit verdonkerende heen, dat 
die vreugde als troost wordt verkondigd.” En dat is allesbehalve goedkope troost.  
 

KERKDIENSTEN 

14 februari 2021  
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. P. van Ankeren 
1 collecte  Collecte Kerk in Actie : Ethiopië (Noodhulp & Rampenpreventie) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

21 februari 2021  
1e Zondag Veertig dagentijd 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. Arie Jan van der Bom 
1 collecte  Onderhoud orgel 
Organist  Caroline Schaap 

Kerkje Eenigenburg 
19.00 uur   pastor Mw. L.J. Kooiman, te zien via “Kerkdienstgemist”. 
   (zie informatie verderop in dit blad) 

Woensdag 24 februari 2021 
1e woensdag (Aswoensdag) in de 40 dagentijd 
19.00 uur  Korte overdenking vanuit de Grote Kerk 

28 februari 2021  
Grote Kerk, 
2e Zondag Veertig dagentijd 
10.00 uur   Da. A.D. Walsma, Amersfoort 
1 collecte  Diaconie (algemeen) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

Woensdag 3 maart 2021 
2e woensdag  in de 40 dagentijd 
19.00 uur Korte overdenking vanuit de Grote Kerk 
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Vanaf deze datum mogelijk weer diensten voor 30 personen en kinderactiviteiten. 

7 maart 2021 (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren) 
Grote Kerk, 
3e Zondag Veertig dagentijd 
10.00 uur   Pastor Mw. L.J. Kooiman 
1 collecte  Energiekosten 
Lector:  Jan Bruin 
Zang   Adriaan Rodenburg, Rik Laernoes en Arjan Plomp   
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

Woensdag 10 maart 2021 
3e woensdag in de 40 dagentijd 
19.00 uur  Korte overdenking vanuit de Grote Kerk 

14 maart 2021 (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren) 
Grote Kerk, 
4e  Zondag Veertig dagentijd 
10.00 uur   Ds. Arie Jan van der Bom 
1 collecte  Diaconie (Kerk in Actie) Internationale vrouwendag (Ghana) 
Lector:  Jan Bruin 
Zang   Adriaan Rodenburg, Rik Laernoes en Arjan Plomp   
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

LET OP: Bovenstaande is de informatie waarvan we op dit moment van uitgaan. Het 
kan wijzigen dus houdt pgschagen.nl in de gaten voor de laatste informatie. 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 
 
Denk je dat je alles wel zo’n beetje gehad hebt, komt er gewoon een nieuwe lock-
down! Al onze mooie plannen voor Kerst geschrapt…dat was wel heel erg jammer!  
En we zitten er nog steeds middenin. Heel eerlijk: ik heb op dit moment nog geen idee 
wanneer we de draad van de kindernevendienst weer kunnen oppakken. Als ik dit 
schrijf, heb ik net het laatste nieuws gehoord: de basisscholen mogen over een week 
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weer open. Goed nieuws voor jullie dus! Maar wanneer we weer naar de kerk kunnen, 
is nog niet te zeggen. 
Hoe dan ook plaats ik hier onder als altijd het leesrooster. Dan kunnen we zo weer in-
stappen zodra het kan. En intussen laten we ons natuurlijk niet uit het veld slaan. We 
gaan gewoon digitaal! Hier onder staat een klein verslag van de activiteiten. Wat was 
het leuk om jullie allemaal weer even te zien! 
 
07 februari Marcus 2:23-28 Aren plukken op de sabbat 

14 februari Johannes 4:1-30 Ik ben het water dat leven geeft 

21 februari Johannes 6:32-40 Ik ben het brood dat leven geeft 

28 februari Johannes 8:12-20 Ik ben het licht voor de wereld 

07 maart Johannes 10:11-21 Ik ben de goede Herder 

10 maart Psalm 23 De Heer is mijn Herder 

14 maart Johannes 14:1-13 Ik ben de weg, de waarheid en het leven 

21 maart Johannes 15:1-8 Ik ben de ware wijnstok 

28 maart Johannes 11 Ik ben de opstanding en het leven 

 

DIGITALE ACTIVITEITEN JEUGDWERK 

Annemiek Plomp-Baas 
 
Op zondag 31 januari vonden 2 digi-
tale jeugdwerk-activiteiten plaats. 
Als eerste een plaatjesbingo voor de 
jongste groep. 12 kinderen deden 
mee, onder de bezielende leiding 
van 2 professionele bingomasters! 
In de eerste ronde won Hidde 
Woudstra glansrijk, in de tweede 
ronde ging het gelijk op met een 
massabingo tot gevolg. Na afloop 
was er voor iedereen een prijsje! 
Dat was van tevoren thuisbezorgd, 
maar het was iedereen gelukt om het niet vroegtijdig uit te pakken. Knap toch? 
Daarna was het tijd voor de enige echte officiële kerkkahoot quiz. Maar liefst 14 tie-
ners streden om de eeuwige roem. Hun kennis werd getoetst op meerdere fronten:  
parate kennis over de Bijbel (ja, Metusalem werd echt 969 jaar oud!), weetjes over het 
jeugdteam (waarbij helemaal niemand gelooft dat Rieneke per week 85 km aan 

De quizmasters 
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retourtjes Schagen wegfietst!) en vragen rond corona (wie herkent het interieur van 
het torentje en weet wie daar werkt?) Het ontaardde in en nek-aan-nekrace tussen de 
2 ‘Nie/ynkes’. Uiteindelijk werd het toch Nynke Meijer die op plaats 1 eindigde, met 
kort daar achter Nienke Dijkstra. Een eervolle vermelding voor Renske Woudstra met 
de derde plaats. 

  

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Annemarie Voorbraak 
 
Kunnen we nog blij zijn in deze crisistijd? Of, kunnen we nog lachen was vorige week 
een vraag in Trouw. Natuurlijk moeten we er wel nog even over nadenken, maar 
meestal lukt het ons nog wel om positief te antwoorden op deze vraag. Nu zult u den-
ken: waar slaat dat op. Nu dat is niet zo moeilijk. U heeft heel goed gereageerd op de 
vraag van de kerkrentmeesters om uw toezegging voor kerkbalans op de brievenbus te 
doen. Geweldig. Wij hoopten daar zo op en als het dan lukt is het helemaal geweldig. 
Maar……….. er moet nog wel wat gebeuren. Op dit moment zijn er 81 toezeggingsfor-
mulieren binnen. We hebben er 200 rondgebracht. Dus dat is 40% van het totaal. Wat 
zou het fijn zijn als we er niet meer een actie achteraan hoeven te doen. Natuurlijk we-
ten we dat ook de lopers bij het ophalen van toezeggingen soms heel vaak terug 
moesten naar een adres.  
Rest mij dan ook u te vragen: wilt u alstublieft de antwoordenvelop gebruiken om een 
toezegging te doen? Dan weten wij waar we aan toe zijn het komende jaar. En wellicht 
kunnen wij het volgend jaar weer op deze manier doen. De meeste lopers hebben de 
brieven in de brievenbus gedaan, maar er zijn ook nog lopers geweest die hebben 

Thuiswerk vereist  grote computerschermen  waar het hele gezin plezier van heeft , ook nu met de 
quiz. 
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aangebeld. We willen in ieder geval de lopers heel erg bedanken voor hun inzet. Ook 
diegenen die alleen folders hebben rondgebracht. Top. 
En zoals ik al zei bij de start van de Actie Kerkbalans: Er komt een einde aan de crisis en 
wij gaan door! Ook in 2021. 
Bedankt allemaal! 
 

ACTIVITEITEN TAAKGROEP LEREN EN DOEN 

Rik Laernoes 

Leef bij de dag! En tel je zegeningen! 

Tja, iets melden over de activiteiten van de ‘taakgroep Leren en Doen’. Dan zijn we 
gauw klaar. Alle geplande activiteiten staan voorlopig op een laag pitje. 

Geen ds. Carel ter Linden, geen muziekprogramma, geen film, geen theater van ds. 
Erik Jan Tillema en wat we nog meer aan activiteiten gepland hadden. We hopen er, 
zodra de omstandigheden het toelaten, weer met volle energie tegenaan te gaan. Dan 
wordt het lage pitje weer een vuur.  
Voor komende activiteiten, wanneer dan ook: Let op de mededelingen in Onze Kerk en 
de andere media. Ik vermoed overigens dat het wel september zal worden. Maar zo-
ver is het nog niet. We volgen net als iedereen de berichten op de voet. Het stemt alle-
maal niet zo vrolijk. Je zou zomaar in een dip kunnen komen. Gelukkig hebben we een 
telefoon en kunnen op die manier onze sociale contacten op peil houden. En we kijken 
- ik geef het toe - meer televisie dan we ooit gedaan hebben. 
 
Niet dat dat zaligmakend is, maar het is iets.  

Wij wonen met zijn drieën en dat geeft ook de nodige reuring. We hebben dus eigen-
lijk niets te klagen. Maar toch, het kan je soms naar de keel vliegen. En dan kom ik bij 
het opschrift boven dit stukje. Al jarenlang is dit mijn ‘levensmotto’. Wat klinkt dat 
trouwens hoogdravend, ik weet niet zo gauw een ander woord.  

Maar zit niet bij de pakken neer. Maak er ondanks alles toch wat van. Het is nu een-
maal zoals het is.  

Leef bij de dag! En tel je zegeningen! 
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BEDANKJE 

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten en belangstelling, gekregen in 
het ziekenhuis en tijdens de revalidatie in het verpleeghuis “den Coogh”. Het maakt je 
warm, als je merkt dat er zoveel mensen met je meeleven. 
Het gaat nu heel goed, al ben ik er nog niet helemaal. 
Hartelijk groetend, 
Leny de Visser 
 

Kerk Eenigenburg “Tussen Kerk en Kunst” 

Louise Kooiman en Huib Wagenaar 

Op 21 februari zal er weer een dienst 
worden gehouden in het kerkje in Eeni-
genburg. Ook deze keer kunnen er helaas 
geen mensen live aanwezig zijn en zal de 
dienst van tevoren worden opgenomen 
en later uitgezonden. 

Het thema van de dienst is: “Houden 
van….” 

Voorganger in de dienst is pastor Louise 
Kooiman en de muziek en zang is o.a. met beelden van Harry Jekkers.  
Het resultaat is te bekijken vanaf 21 februari om 19.00 uur op “Kerkdienstgemist”. 

 
DE VEERTIGDAGENTIJD 2021 ONLINE  

Arie Jan van der Bom (Taakgroep Liturgie) 
 
De Taakgroep Liturgie heeft zich gebogen over de invulling van Pasen en de aanloop 
naar Pasen toe, de zogeheten veertigdagentijd. Wij waren gewend om op zeven 
achtereenvolgende woensdagavonden een korte viering te hebben met daarna een 
sobere maaltijd. En om in de laatste week, de lijdensweek, op de Witte Donderdag en 
de Goede Vrijdag speciale diensten te houden waarna op zondag het uiteindelijke 
grote feest kon plaatsvinden, het Feest van Pasen.  
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In deze corona tijd zonder mensen in de kerk of straks misschien toch weer dertig, 
zonder zingen of misschien wel weer een beetje, is de invulling van ons normale 
programma lastig.  
 
In overleg hebben wij gekozen om online een zeer sobere versie van het normale 
programma aan te bieden op kerkdienstgemist.nl . Op de woensdagavonden zal 
telkens een korte overdenking naar aanleiding van een stukje tekst uit het Markus-
evangelie te zien en te beluisteren zijn. Het geheel zal worden ingeleid en uitgeleid 
door instrumentale Taizé-muziek. De viering duurt niet langer dan 15 minuten. Deze 
korte vieringen zullen afwisselend worden geleid door ds. Arie Jan van der Bom, pastor 
Louise Kooiman, Jan Bruin en Wijnand Kramer. De uitzending van deze korte vieringen 
is telkens om 19:00 u. De eerste uitzending vindt plaats op aswoensdag, woensdag 17 
februari.  
 
Over de invulling van de lijdensweek zal in een volgend nummer van Onze Kerk nader 
bericht worden. Dit, omdat wij nu nog niet kunnen overzien welke maatregelen 
rondom corona er dan gelden.  
 

VAN DE ADMINISTRATEUR 

Brenda Plak-van Oostwaard 

Kerkbalans 2021  

Inmiddels komen de toezeggingen binnen en ook dit jaar komen er weer formulieren 
retour die niet volledig zijn ingevuld. Zo vergeet men nog wel eens aan te geven wat 
de betaalwijze is: - machtiging; - acceptgirokaart; - eigen overboeking.  

Gelukkig kunnen wij in de bijdrageadministratie nagaan hoe u in voorgaande jaren de 
toegezegde bijdrage heeft voldaan. Daarom gaan wij er gemakshalve dan ook van uit 
dat u, indien er geen betaalwijze is ingevuld, ook voor het jaar 2021 de in het verleden 
gekozen betaalwijze wil continueren.  

Collectes 4e kwartaal 2020  

Op de volgende pagina het overzicht over het 4e kwartaal 2020.  

http://kerkdienstgemist.nl/
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Bijdrage kerkblad  
In het jaar 2020 is in totaal € 1.645 ontvangen als bijdrage in de kosten van het kerk-
blad. De advertentie opbrengsten bedroegen € 1.397  
De totale drukkosten van ons kerkblad waren € 3.100 en hebben we ook nog te maken 
met de verzendkosten van € 94 omdat er een aantal kerkbladen via de post bezorgd 
worden. 
Conclusie: Het lukt helaas nog niet om het kerkblad kostenneutraal te krijgen maar we 
zijn op de goede weg. Het verschil is nog zo'n € 152.  

Kerkbalans 2020 
Inmiddels is duidelijk dat de actie kerkbalans 2020 een bedrag heeft opgebracht van € 
83.562,70. Helaas is dit beduidend minder dan voorgaande jaren (2019 was € 92.690; 
2018 was € 89.582) maar ook landelijk gezien is er een daling te zien van zo'n 3% per 
jaar.  
Daarbij komt ook nog dat we in 2020 door de Covid pandemie in een uitzonderlijke si-
tuatie terecht zijn gekomen en heeft u dat misschien ook wel gemerkt in de eigen por-
temonnee.  
De toezeggingen voor het jaar 2021 komen inmiddels binnen maar is het nog te vroeg 
om een mededeling te doen omtrent het bedrag dat voor 2021 is toegezegd. In het 
volgende kerkblad komen wij daarop terug. 

Collectes 4e kwartaal 2020 

1e 2e Totaal kerk diaconie afdracht

4-10-2020 102,05 102,05

11-10-2020 50,55 50,55 50,55 Dorcas

18-10-2020 62,05 62,05 62,05 Rwanda

25-10-2020 137,05 137,05

6-12-2020 145,55 145,55 KIA

1-11-2020 104,65 104,65

29-11-2020 76,9 76,9

13-12-2020 97,8 97,8

spaardoosje 42,8 42,8

Totaal 819,4

Totaal verdeeld 518,45 42,8 258,15

Ene week wordt er gecollecteerd voor het College en de andere week voor de Diaconie. 

Als er bij de Diaconie geen doel op het collectebriefje wordt vermeld wordt het geld overgemaakt op de rekening van de Diaconie. 
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Het jaar 2021 is al ruim een maand geleden van start gegaan met 365 dagen om er iets 
moois van te maken. We moeten met zijn allen nog even volhouden, gezond blijven en 
vooral kijken naar de dingen waar we blij van worden. Een koolmeesje of roodborstje 
dat zich tegoed doet aan een pindaslinger, de sneeuwklokjes die er al zin in hebben en 
zich her en der al in bloei laten zien. Krokussen, narcissen en tulpen ze luiden het voor-
jaar in en staan klaar om hun kleurenpracht te laten zien. Een dag waarop de zon uit-
bundig schijnt en je voelt dat de zonnestralen alweer kracht krijgen.  

VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over de komende collectes. 

Collecte 14 maart (Kerk in Actie: Ghana) 
Ghana - Een beter inkomen voor boerinnen 
Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bij-
zondere sheabomen (ook wel karitébomen genoemd), met noten waar wereldwijd 
veel vraag naar is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die van deze sheanoten boter 
maken voor de cosmetica-industrie. Door de noten en boter via coöperaties te verko-
pen, krijgen de vrouwen er de beste prijs voor. Ze doen ook mee in spaargroepen: elke 
week leggen ze wat geld in waarvan ze om beurten een lening kunnen krijgen. Hier 
profiteert het hele gezin van. 
 
Overzicht van collectes 4e kwartaal 2020. 
Daar er naast kerkdiensten met weinig publiek ook diensten zonder publiek waren is 
een groot bedrag via het rekeningnummer van de diaconie gegaan. Alle gevers dank 
hiervoor. Ik kan geen exact overzicht geven van elke week. Wat ik wel kan is een on-
derverdeling naar bestemming. Dus hierbij. 
 
Collectes Kerk in Actie 339 

Collectes Pastoraat (CvK) 208 

Collectes CvK (energiekosten, gebouw 

etc) 

166 

Collecte Voedselbank 622 

Collecte Kerk in Actie (Kinderen in de 

knel) 

499 
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DE AVONDKLOK EN PUBERS 

Brenda Plak-van Oostwaard 

Sinds een week hebben we te maken met een avondklok. Wat doet dat in een huis 
met 3 pubers?  

Weeks van tevoren was het gespreksonderwerp tijdens het eten "Je denkt toch niet 
dat wij ons aan de regels gaan houden", "ga wel een winterslaap houden, als jongeren 
mogen/kunnen we helemaal niets meer". We blijven gewoon zitten tot 04.30 uur en 
daarna kunnen we gewoon naar huis of we nemen een slaapzak mee en slapen wel in 
een stoel of op de grond". Als ouders zijnde moeten we daarop maar niet te veel zeg-
gen. Vaak is het alleen maar grootspraak en stoerdoenerij en draaien ze toch wel bij. 
Onze dochter zegt regelmatig tegen haar broer: "je moet niet zo klagen want jij gaat 
dagelijks de deur uit en spreekt nog mensen, maar ik kom alleen nog maar de deur uit 
om op zaterdag bij Triflor (bloemkwekerij) te gaan werken en voor de rest zit ik de ge-
hele week binnen om online college te volgen. Wij waren dan ook heel benieuwd wat 
er die 1e zaterdagavond zou gebeuren. Onze zoon ging net als alle andere zaterdagen 
bij een bevriende tuinder te werk en had vrijdagavond al gezegd dat hij daar aan het 
eind van de werkdag, zoals daar gebruikelijk is, met nog 2 andere jongens en het tuin-
dersgezin even een biertje en een hapje zou mee eten. Onderling hadden wij met één 
van onze dochters een pool gemaakt van hoe laat komt hij thuis. Wordt het net of 
klokslag 21.00 uur of wordt het de volgende morgen?  

Het werd 21.00 uur en nog niet thuis (dan baal je als ouders wel even want had je 
jouw zoon van 23 wel wijzer verwacht). Hé om 21.10 uur horen we de achterdeur, wie 
zou het zijn, onze andere dochter die als bijbaantje in de supermarkt werkt en ook nog 
thuis moest komen of is het toch onze zoon. Het was onze zoon, weliswaar 10 minuten 
te laat met als verklaring dat hij niet weg mocht en werd tegengehouden. Weeks daar-
voor hadden ze elkaar natuurlijk opgejut van "we blijven gewoon zitten hoor" en toen 
onze zoon dus om 20.45 uur zei dat hij op huis aan ging viel dat verkeerd en word je 
dan toch even aangezien als een mietje. Fijn is het dan om te horen dat de ouders van 
beide jongens 's middags al naar de tuinder hadden gebeld met het uitdrukkelijke ver-
zoek ze tijdig naar huis te sturen.  

Als je dan toch niet kan doorzakken ben je vroeg uit de veren en heb je nog wat aan je 
zondagmorgen en liet hij ons aan de ontbijttafel al filmpjes zien van groepen jongeren 
die wel bij elkaar gezeten hadden. Later in de week wist hij ons ook te vertellen dat er 
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toch een aantal te testen waren geweest aangezien één van de jongens positief had 
getest.  

Hoe hard de jongeren ook balen van alle beperkingen en dit heel negatief uitten zal 
het merendeel zich toch aan de maatregelen houden uit angst zelf besmet te raken of 
anderen te besmetten. 

 ZWARTE SNEEUW 

Wim Voorbraak 
 

 Deze keer de weergave van een gesprek aan 
de keukentafel met Annemarie Ros. Velen ken-
nen haar wel. Zij was voordat de coronaregels 
dit onmogelijk maakten regelmatig lector tij-
dens onze kerkdiensten. Anderen kennen haar 
als reisleidster van onze gemeentereizen naar 
Ierland en met een kleinere groep naar Enge-
land in de voetsporen van de tv-rechercheur 
“Inspector Morse”. Alweer jaren geleden, in 
2010, maakte we kennis met haar als wande-
laar door Spanje met als eindbestemming San-
tiago de Compostella. Over die wandeling en 
wat ze elke dag beleefde schreef zij stukjes 
tekst voor onze website. Nu is van haar hand 
een novelle verschenen, onderdeel van een 
van een boek met 4 thrillerverhalen dat kortge-
leden verscheen onder de titel “Zwarte 
sneeuw”.1 

 
Zelf heb ik uitsluitend wetenschappelijke rapporten geschreven. Ook probeer ik elke 
maand een bijdrage te leveren voor dit kerkblad. Daarom interessant om eens van An-
nemarie te horen hoe zij tot schrijven is gekomen, wat haar plannen zijn en of het bij 
deze ene novelle blijft. 
Wat mij duidelijk is geworden, is dat voor het serieus schrijven van een verhaal, op een 
manier dat het grote kans maakt dat het ook door veel anderen gelezen wordt, veel 
oefening vereist en ook incasseringsvermogen van kritiek van collega’s. “Schrijven 

 
1 “Zwarte sneeuw”, ISBN 978-94-93157-77-4 verkrijgbaar bij Boekhandel Plukker 
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moet je leren!” Daarvoor volg je als beginnend schrijver cursussen waarbij de deelne-
mers teksten schrijven die door de docent en mede-cursisten worden beoordeeld. Zo 
help je elkaar verder. 
 
Ik vraag mij zelf af, maar dat even terzijde, of dit bij het maken van een overdenking 
door een predikant ook zo werkt? Beoordelen zij tijdens de studie ook elkaars preken? 
Misschien moet Arie Jan daar maar eens een column aan wijden. 
 
Ik heb het nu over een column. Ik begrijp van Annemarie dat het verschil maakt of je 
een column, een novelle (kort verhaal) of een roman schrijft. Een detective is ook weer 
heel iets anders dan een thriller en nog weer iets anders dan een script voor een film. 
Elke type tekst vraagt weer haar eigen aanpak, een aanpak die je jezelf via cursussen 
en in wisselwerking met anderen, moet eigen maken. Wordt je boek gepubliceerd, 
heb je je eerste succes, wordt het veel gelezen dan ben je op de goede weg! Win je 
een prijs dan heb je naam gemaakt. 
Annemarie studeerde Middeleeuws Engelse Literatuur in Dublin in Ierland. Vandaar 
haar interesse voor grote namen uit die periode. Tijden de gemeentereis naar Ierland 
werden we al veel wijzer over St. Patrick. Eerder ging zij, met weer andere gemeente-
leden, onder leiding van Michiel Aten, naar Iona, een tijd lang de verblijfplaats van St. 
Columba. Die periode, de middeleeuwen, is een bron voor veel verhalen. Schrijven 
daarover vormt zo een welkome aanvulling op haar studie. 
Geïnspireerd door die periode werkt Annemarie, tussen schrijfcursussen en korte pro-
jecten, aan een historische roman welke zich rond de stad Groningen afspeelt met een 
religieuze, een recluse, als hoofdpersoon. Reclusen leefden in de middeleeuwen op 
een paar vierkante meter, vaak samen met een Mariabeeld, in gemetselde kluizen ge-
bouwd tegen grote kerken en kloosters. In de Maartenskerk in Zaltbommel schijnt nog 
zo’n kluis te bestaan die nu als bezemkast wordt gebruikt……………. Het zegt wel wat 
over de afmetingen van zo’n kluis. Een bekend geworden spiritiste uit die tijd is 
Hildegard van Bingen. Het bestuderen van haar werk geeft informatie over de beleving 
van de religie in die periode. 
Wil je een verantwoorde historische roman schrijven over een religieuze uit die peri-
ode moet je je in de denkwereld van religieuzen verdiepen en de geschiedenis van 
Groningen en de Ommelanden, tijdens de middeleeuwen, onderzoeken. Het kan dus 
nog wel even duren voordat dit boek gaat verschijnen. 
Tot zolang alleen haar regelmatige bijdrage aan onze kerkdiensten als lector. 
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Kijkcijfers Kerkdienst gemist 

Huib Wagenaar (Namens Multimediateam) 
 
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 gezin-
nen of echtparen kijken! De schatting voor Live kijkers is 1,3 maal aantal sessies. 
Omdat veel mensen de opnamen van de diensten soms dagen later bekijken lopen de 
cijfers gedurende de weken op! 
 
Over December en Januari zijn de cijfers:  
Zondagse diensten         
datum 6-12 13-12 20-12 27-12 3-1 10-1 17-1 24-1 31-1 

opname <10 min 55 69 64 57 108 52 51 56 25 

opname>10 min 29 20 16 15 40 21 23 22 17 

Live 47 35 44 33 33 45 52 51 55 

Totaal 131 124 124 105 181 118 126 129 97 

 
Opm: 3 jan, storing bij KDGM tijdens Live-uitzending (veel korte inlogpogingen!)  
           31 jan: aantal sessies over 2 dagen en zal nog verder oplopen! 
           Tijdens de sluiting van de kerk is het aantal live sessies gestegen. 
 
Bijzondere diensten 

 22-11 24-12 25-12 

 Ged.z kerstn kerstd 

opname <10  95 155 120 

opname>10  55 85 47 

Live 76 0 81 

Totaal 226 240 248 
 
Opm: Kerstnachtdienst is niet live weergegeven! 
          Zoals verwacht worden bijzondere diensten meer bekeken! 
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VAN DE SCRIBA 

Arjan Plomp 

Erediensten niet-toegankelijk voor bezoekers en geen live zang tot nader order  

Ook in het nieuwe jaar duurt de lockdown helaas voort. De vaccinatiecampagne is van 
start gegaan en dat is natuurlijk zeer hoopvol. Ondanks dat lijken de maatregelen op 
dit moment juist steeds zwaarder te wegen. De opkomst van een nog onvoorspelbare 
Britse variant van het coronavirus speelt daarbij een grote rol. 
 
Inmiddels komen we als PG Schagen alweer sinds 14 december niet meer bij elkaar. 
Hoewel het naar de letter van de wet niet verboden is om samen te komen, kiezen we 
als kerkenraad ervoor geen onnodige risico's te nemen. Ook solidariteit met de samen-
leving weegt zeker mee in dit besluit. De lockdown is recent opnieuw verlengd tot in 
ieder geval 2 maart, maar het is erg onzeker of daarna aanleiding is om versoepelingen 
door te voeren. 
 
Recent werden we als kerkenraad opnieuw geconfronteerd met nieuwe feiten. De lan-
delijke organisatie van de PKN bracht een dringend advies uit om per direct helemaal 
te stoppen met zingen in de kerken. Dit naar aanleiding van een tweetal incidenten el-
ders in het land. 
 
De kerkenraad vindt dit een uitermate moeilijk punt. Zang speelt in onze gemeente al-
tijd een belangrijke rol en geeft ook de online diensten nog een 'eigen' karakter. Daar-
naast zijn we al voorzichtiger dan volgens de adviezen strikt noodzakelijk is en kunnen 
we beschikken over solisten of duetten uit 1 huishouden. Dus de vraag rijst onwille-
keurig: 'Is dit echt nodig? En voor hoe lang dan?'.  
Dit zijn geluiden die, zeer begrijpelijk, binnen onze gemeente gehoord worden. 
 
Anderzijds is daar de verraderlijkheid van het virus dat zich toch telkens weer onder de 
oppervlakte weet te verspreiden. Ook de onzekere situatie rond de verspreiding van 
de Britse variant van het virus maakt dat voorzichtigheid geboden is. 
Verschillende gemeenteleden hebben hun zorgen met ons gedeeld en ook deze zor-
gen zijn zeer begrijpelijk. 
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We hebben als kerkenraad goed nagedacht over de argumenten voor en tegen zingen 
en komen tot de conclusie dat we de voorzichtige lijn vasthouden en de komende 
diensten niet zingen. Daarmee volgen we dus het advies van de PKN; dit in ieder geval 
tot het moment dat er wat meer duidelijkheid komt over de Britse variant van het co-
ronavirus.  
 
De keuze is daarbij gemaakt om de diensten online voort te zetten. Voorgangers mo-
gen daarbij een keuze maken uit: 

- het orgel, dat de liederen alleen zal spelen 
- gebruik te maken opnames van zang en deze tijdens de dienst af te spelen en 

uit te zenden 
 
Daarnaast zal het aantal aanwezigen verder worden teruggebracht, zodat we in lijn 
blijven van voornoemd besluit: we maken voorlopig geen gebruik van een lector en 
ook de koster zal beperkter worden ingezet. 
Wij nemen als kerkenraad dit besluit niet graag en met pijn in ons hart. We denken 
wel dat dit besluit het meeste recht doet aan de gevoelens binnen de gemeente, maar 
beseffen ons ook dat het voor een deel van de gemeente een moeilijk te verteren be-
sluit is.  
De basisscholen gaan met ingang van 8 februari weer open, maar worden daarbij wel 
geconfronteerd met een lastig protocol. Of dit betekent dat het jeugdwerk in onze 
kerk ook weer zou kunnen starten, is erg onzeker, mede omdat het onduidelijk is wat 
dit in praktijk met zich zou meebrengen.  
 
Wij hopen van harte dat we elkaar blijven vinden in wat ons samenbindt, zodat wij als 
gemeenschap door deze moeilijke periode heen zullen komen. 
 

OPROEP 

Adriaan Rodenburg/Arjan Plomp 

Nieuw lid namens PG Schagen gezocht voor: Raad van Kerken Schagen en omstreken  

Adriaan Rodenburg is sinds 1 januari jl. gestopt als voorzitter van de Raad van Kerken; 
het afscheid vindt later plaats, vanwege omstandigheden. Graag willen we als kerken-
raad dat er een nieuwe vertegenwoordiger komt in de Raad van Kerken, die naast Ar-
jen Poley, onze PG Schagen wil vertegenwoordigen. Wie wil dit doen?  
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Er is waarschijnlijk al een nieuwe voorzitter; deze taak hoeft dus niet door een nieuwe 
vertegenwoordiger te worden uitgevoerd.  

Adriaan heeft eerder zitten rondspeuren naar wat alle plaatselijke of regionale Raden 
van Kerken aan activiteiten ontplooiden. Veelal blijft dat beperkt tot een tweetal oecu-
menische vieringen per jaar (Week van de Eenheid en de Vredesweek) en gezamen-
lijke activiteiten bij en verklaringen over armoede (voedselbanken) en vluchtelingen-
werk (opvang en hulpverlening). Goed dat dit gebeurt, maar is het niet vrij beperkt?  

In Schagen kennen we nog een derde oecumenische viering, namelijk op Tweede Pink-
sterdag. Het blijkt niet eenvoudig om dit nog verder uit te breiden. Maar er zijn ook di-
verse andere activiteiten ontplooid in het recente verleden, mede omdat het best een-
voudig is om elkaars activiteiten met elkaar te delen. Voorbeelden zijn: het bezoek aan 
de remonstrantse kerk in Alkmaar, de Luthertentoonstelling in het Catharijneconvent, 
Caravaggio in datzelfde museum. Een bezoek aan de kathedraal St. Bavo in Haarlem 
staat nog op het programma en er zit nog meer in het vat.  

De vergaderingen zijn altijd als plezierig ervaren, waarbij elke 6 weken onze gedachten 
en ervaringen zijn uitgewisseld en initiatieven genomen. Dit overleg bestaat, naast de 
katholieke Christoforuskerk en PG Schagen, ook uit de PG Zijpe en PG Callantsoog. 
Daarnaast bestaan er bescheiden contacten met de Doopsgezinde Gemeente Barsin-
gerhorn/Zijpe (Vermaning Schagen) en de Volle Evangeliegemeente, kapel Hoep Scha-
gen. Omdat er een hele regio wordt overkoepeld, is het formeel: Raad van Kerken 
Schagen en omstreken, kortweg RvKSeo.  

Wat is het ‘nut en noodzaak’ van de RvKSeo. Enkele overwegingen:  

- De grondslag van onze kerken is dezelfde. Wij delen het christelijk geloof.  

- In een kleiner wordende kerk is het goed elkaar op te zoeken, te bemoedigen en 
waar nodig te steunen.  

- Vanuit verschillende tradities is het inspirerend het eigen ‘gelijk’ aan te houden tegen 
dat van de ander. Het maakt wellicht iets bescheidener.  

Het proces van de oecumene blijkt een grote opgave en is van lange adem. Mogen we 
een gezamenlijke opdracht ook zoeken in onze geschriften? Zoals psalm 146:  
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die de verdrukten recht verschaft, die de hongerigen brood geeft.  
De HERE maakt de gevangenen los, de HERE maakt de blinden ziende,  
de HERE richt de gebogenen op, de HERE heeft de rechtvaardigen lief;  
de HERE behoedt de vreemdelingen, wees en weduwe houdt Hij staande,  
maar de weg der goddelozen maakt Hij krom. (NBG-vertaling)  

Kunnen we elkaar niet vinden in een dergelijke opdracht, als doopsgezinden, katholie-
ken en protestanten?  
De gezamenlijke vieringen vinden altijd afwisselend in de twee grote kerken in Scha-
gen plaats en dat is begrijpelijk. Uitdagingen zitten in het ontplooien van (nieuwe) acti-
viteiten, mogelijk ook met meer rol voor de ‘kleine’ kerken en een bredere doelgroep.  
We hopen op nieuwe vertegenwoordiging in de Raad van Kerken namens onze ge-
meente! Je kunt vrijblijvend een gesprek aangaan met Adriaan Rodenburg en Arjan 
Plomp. 

MEELEVEN 

Arie Jan v.d. Bom en Louise Kooiman  

We leven mee met Nel van Vliet. Zij verblijft nog steeds in een revalidatiecentrum aan 
de Jupiterstraat 10, 1829 CA Alkmaar (Oudorp) maar langzaamaan gaat het beter met 
haar. Binnenkort zal zij daar weg moeten en zal er een andere woonplek voor haar ge-
zocht worden. Wij wensen haar veel sterkte.  
Wij leven mee met Riek Schreuder. Het leven wordt moeizamer voor haar en zij zal 
binnenkort gaan verhuizen naar een plek waar zij meer zorg kan krijgen. Wij wensen 
haar veel sterkte en kracht toe. Haar nieuwe adres wordt: Kapellehof, Robbenoord-
straat 2,1779 BJ Den Oever. 
Misschien kunnen we hen een kaartje sturen als teken dat we met hen meeleven. 

Wij leven mee met de familie van Jo Bruning-Plomp. Op 2 februari overleed zij in de 
Magnushof en op zaterdag 6 februari hebben we afscheid van haar genomen in het 
crematorium. Wij wensen Karin en Pieter en Erwin, haar klein- en achterkleinkinderen 
veel sterkte toe. En dat zij zich gedragen mogen weten door Gods liefde.   

 
TER GEDACHTENIS 

Louise Kooiman 

Op 2 februari overleed in de leeftijd van 90 Jaar: 
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Johanna Elisabeth Bruning – Plomp  (Jo). 

Zij was de weduwe van Hans Bruning.  
De afgelopen jaren woonde zij in de Magnushof want langzamerhand was haar geheu-
gen minder geworden en zij kon niet meer zelfstandig wonen. 
Sinds 1992 woonde de familie Bruning en Schagen en waren zij verbonden aan onze 
gemeente. Zijn hielden beiden van de structuur van de wekelijkse kerkgang en waren 
zeer trouw daarin. 
Jo Plomp werd ruim 90 jaar geleden geboren in Amsterdam als oudste dochter in een 
gezin met 5 kinderen. Haar moeder overleed toen zij 13 jaar oud was en haar jongste 
zusje was 5 jaar. Jo zorgde verder in het gezin voor de kinderen en het huis. Zij ont-
moette via een kamp van de kerk Hans Bruning met wie ze in 1955 trouwde.  
Aanvankelijk woonden zij in Osdorp en kregen samen drie dochters. Hun dochter An-
net, die in Noorderhaven in Julianadorp woonde was de oorzaak van hun verhuizing 
naar Schagen. En ook hun andere dochters woonden hier in de omgeving. Ze zijn zich 
hier prima thuis gaan voelen. Jo Bruning was een rustige en bescheiden vrouw. Ze was 
geïnteresseerd en betrokken maar bleef graag op de achtergrond. Wel was zij jaren in 
het bestuur van de vrouwenbond en haalde de Moedermavo en haar rijbewijs. Ze 
paste op haar kleinkinderen en scharrelde graag in en om huis. Toen haar man op 24 
januari 2014 overleed bleef zij alleen achter. Ze pakte haar leven weer goed op en 
hield van structuur en overzicht. Dat hielp haar om erdoorheen te komen. Het leven 
werd zwaarder toen ze ouder werd en zij moest leren om alles los te laten. Ook haar 
dochter, want afgelopen zomer overleed haar dochter Kristel op 55 jarige leeftijd en 
dit was een groot gemis in de familie Bruning. Verdrietig dat zij dit op oudere leeftijd 
moest meemaken. Op zaterdag 6 februari hebben we afscheid van haar genomen in 
het crematorium. Wij wensen, Karin en Pieter, Erwin, Annet, Elise, Koen, Inge, Lianne 
en Jasper, Stella en Jace sterkte toe en dat zich mogen troosten aan de goede herinne-
ringen aan hun moeder en oma: Jo Bruning -Plomp  

 DE TELEFOONCIRKEL 

Corine Leijdekkers 

Na een inventarisatie van meelevende kerkleden die eventueel mee wilden doen aan 
een telefooncirkel, hebben we met hulp van verschillende deelnemers die zich opge-
geven hadden, 12 telefooncirkels kunnen formeren. 

Op dit moment ziet het ernaar uit dat de coronamaatregelen nog wel een tijd zullen 
duren dus is de telefooncirkel een fijn contactmoment. Mocht u niet benaderd zijn of 
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zich bedacht hebben kunt u altijd contact met mij opnemen. En de deelnemers aan te-
lefooncirkels wens ik fijne gesprekken toe! 

Corine Leijdekkers, e-mail : cleijdekkers@kpnmail.nl of tel. 0224-212601 ‘s Avonds tus-
sen 18.00 en 19.30 uur het best bereikbaar. 

HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CvK) 

Jan Prij 

 
Omdat het ons goed leek het werk van het CvK wat breder bekend te maken is in een 
van de laatste vergaderingen van het CvK afgesproken dat ik voor Onze Kerk regelma-
tig een stukje ga schrijven over het CvK. In dit eerste stukje wil ik me beperken tot wie 
we zijn en wat we in grote lijnen doen.  
Het CvK is de voortzetting van de Kerkvoogdij uit de NH Gemeente en de commissie 
van Beheer uit de Gereformeerde Kerk. Het is een College net als het College van Dia-
kenen en heeft rechtspersoonlijkheid wat noodzakelijk is voor het doen van rechtshan-
delingen. Het CvK verzorgt de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaco-
nale aard. Het CvK doet dat voor de kerkenraad die uiteindelijk verantwoordelijk is. 
Het huidige CvK bestaat uit 3 kerkrentmeesters (Annemarie Voorbraak, Kees van Treu-
ren, Wouter Vrolijk) en 3 ouderlingen Kerkrentmeester (Trudy Tuinstra, Jan Mechiel-
sen, Jan Prij). We vergaderen elke maand behalve in de zomervakantie. De vergade-
ring wordt voorbereid door het dagelijks bestuur (Annemarie, Wouter en ik) en onze 
administrateur Brenda Plak.  
Omdat een deel van het werk specialistisch is laten we ons adviseren door externe 
deskundigen en een tweetal commissies. Voor complexe zaken over het verpachten 
van de landerijen die de kerk bezit laten we ons adviseren door de Erik Lingeman van 
Lingeman/Ritsema Makelaars en rentmeesters uit Zeewolde. Het beheer van de effec-
tenportefeuille is in handen van de RABO-bank. 
Voorts is er een bouwcommissie (Jan Oosterbaan, Jaap Schenk, Kees van Treuren) en 
een interieurcommissie (Annemarie Voorbraak, Jaap Schenk, Kees van Treuren). 
Het organiseren van Kerkbalans was de belangrijkste activiteit van de afgelopen peri-
ode. U hebt hier allemaal bericht van gekregen en al royaal gehoor aan gegeven. 
Waarvoor al hartelijk dank. 

 

mailto:cleijdekkers@kpnmail.nl
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DE TERP IN BLOEI? 

Wim Voorbraak 
 

Het zal eind vorig jaar geweest zijn toen ik ie-
mand op zijn knieën zag zitten op het pad naar 
de voordeur van onze kerk. Ik dacht nog: ”Dit is 
Santiago niet, je kan gewoon naar de ingang van 
onze kerk lopen! “. Dichterbij gekomen, zag ik 
dat de persoon in kwestie Jan Prij was die met 
grote accuratesse het onkruid tussen de stenen 
van het looppad aan het verwijderen was. 
Noodzakelijk, want wij als kerkgangers lopen, 
met zijn allen, het onkruid ook niet meer be-

paald plat in deze coronatijd. Jan vond het wel nodig want naast de kerk is de terp 
rond de kerk ook een beetje ons visitekaartje.  
Inmiddels vindt de gemeente dit ook en heeft ze de kerk (college van kerkrentmees-
ter) voorgesteld om de terp te gaan beplanten met kleurige bloemen en struiken. 
Eerst zijn alle oude struiken verwijderd 
of tot de grond toe afgesnoeid. Daarna 
zijn nieuwe struiken geplant en de no-
dige plantjes, zie de foto’s. Het grasga-
zon is voorzien van bollen die in ver-
schillende perioden van het jaar gaan 
bloeien. Wanneer alles opkomt, wordt 
het een kleurige boel rond de kerk. 
Misschien dan geen West Friese Fol-
klore Markt deze zomer, in elk geval 
geen Wereldwinkel meer, maar wel 
een kleurige terp met dank aan de ge-
meente Schagen en mensen van Pro-
Groen. 
 

 Op de enige droge dag binnen het 
project werden de struiken verwij-
derd. Daarna werden alle werk-
zaamheden in stromende regen ver-
richt. 
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Bij alle ingangen zijn borders met planten aangelegd 

NEGATIEF 

Bijdrage van Peter Verhoeff, onze classispredikant, 
overgenomen uit de Petrus nieuwsbrief van deze 
week. NEGATIEF!  

Als ik kom aanrijden bij de kerk voor een afspraak  
met een predikant, zie ik iemand leunen op zijn 
schoffel. Op zijn dooie gemak. Het is Jan. Ik leerde 
hem al meer dan twintig jaar geleden kennen, toen 
ik gastvoorganger was in zijn dorpskerk. Hij was 
kerkvoogd, zo heette dat toen nog. Inmiddels is hij 
tuinman. De kerk drijft op mensen zoals Jan.  

Er hangt een kille mist op deze stille morgen, het is 
koud. Maar Jan vertelt dat hij blij is met de tuin van 
de kerk. ‘Eigenlijk hoeft er nu niets te gebeuren, 
maar het is goed om iets anders te zien dan de bin-
nenkant van je huis.’ We hebben een gesprek zoals 
er zoveel zijn in deze tijd. Over corona, over beper-
kingen.  

 Jan (Mechielsen) houdt pauze na 
zwaar werk in de tuin van de  
pastorie. De Jan van hiernaast 
zou zomaar onze Jan kunnen zijn! 
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Jan zegt: ‘Ik mis de mensen. Uit eten gaan we nooit, en vakantie kan me niet schelen. 
Maar ik mis mensen. Mijn vrouw zegt dat ik niet zo negatief moet zijn. Maar dat ik er 
steeds maar de moed in moet houden, dat vind ik moeilijk. Nog even doorbijten, zegt 
Rutte dan. Maar dat ik het zwaar vind, mag ik niet zeggen. Dan vinden ze je negatief.’  

Ik weet even niet hoe ik moet reageren, want ik herken veel van wat Jan zegt. Ik ken 
mezelf niet als zwaarmoedig of als pessimist. Dat kan ook niet als je al dertig jaar werkt 
in de kerk. Voor mij is hoop het mooiste woord van het geloof. Hoop is meer dan opti-
misme. Hopen is geloven dat het goed is. Of kan worden. En toch vind ook ik deze tijd 
zwaar. Wat ik het liefste doe kan niet. Ik mis de gemeentebezoeken. Ik mis echte kerk-
diensten, het zingen. Ik mis de geur van al die zaaltjes bij de kerk. En net als Jan mis ik 
het meest de mensen. Het duurt te lang.  

Net als ik tegen Jan en mezelf wil gaan preken over hoop, is Jan me voor. Hij vertelt 
dat de dochter van zijn tweede vrouw die ochtend negatief is getest. Zijn ogen begin-
nen te twinkelen. ‘Dat is mooi van deze tijd’, zegt hij. ‘Het meest positieve woord in 
deze tijd is dat je negatief bent. Denk daar maar eens over na.’  

Dat doe ik. En ik deel het met u. Humor om het vol te houden. En hoop dat het weer 
goed zal worden. 

  
Een nieuw verschijnsel in ons kerk zijn: Het mediateam; vanboven naar beneden 

Huib Wagenaar, Willeke en Kees van Treuren 
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SCHAGER NACHTVLINDERS  

Ds. Arie Jan van der Bom 
 

Ik begin wat zwaar en ik eindig licht. Misschien wel lichtzinnig.  

Ik vraag mezelf soms af of het hebben van een voorkeur voor die of gene mens niet re-
gelrecht indruist tegen het principe van naastenliefde waartoe onze godsdienst ons 
oproept. Want betekent naastenliefde niet ook dat elke ander mij even lief is? Of dan 
toch tenminste zou moeten zijn? Want het is maar al te duidelijk dat ik dat zelf niet zo 
voel en ook niet laat zien.  
 

Hier loert natuurlijk een gevaar. Ik zou mezelf geweld 
moeten aandoen om zo’n standpunt van liefdesegali-
tarisme te bereiken en uit te drukken. En ondertussen 
blijf ik achter met een zeurderig schuldgevoel omdat ik 
niet anders kan dan hier tekort te schieten. 
 
Het klopt ook niet. En er is hier een denkfout in het 
spel. Jezus als volmaakt toonbeeld van naastenliefde 
had ook voorkeuren voor bepaalde mensen. Zo had hij 
zijn discipel Johannes meer lief dan de andere discipe-
len. En zo lijkt hij ook een bijzondere affectie voor Ma-
ria Magdalena te hebben gehad. Die voorkeur van Je-
zus volgt misschien ook uit het feit dat Johannes of 
Maria Jezus beter lijken te begrijpen dan de anderen. 

 
Naastenliefde is een vorm van liefhebben waarbij voorkeur blijkbaar geen rol speelt. 
Het gaat bij naastenliefde meer om zorg, zorg voor een ander, een behoeftige ander. 
Ik laat mij dan raken door de nood van een ander en schiet te hulp waar ik kan. Deze 
vorm van liefde is zeg maar onvoorwaardelijk. Zij vraagt niet om enige tegenprestatie. 
Zij schenkt zich en is er voor een ander.  
 
Maar ja, deze vorm van liefde is ook wat onpersoonlijk. Want als ontvanger van dit ge-
schenk van de liefde zou ik toch ook graag willen dat iemand mij liefheeft om wat ik 
ben, zeg en doe. Want ik ben toch niet gelijk elke ander? Ik heb toch ook wat te bie-
den? Hier verschijnt dus zoiets als de tegenprestatie van het ik, mijn uniciteit, mijn ka-
rakter, mijn persoonlijkheid, mijn trots, die toch ook erkenning verlangt. 
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Wie aan deze vorm van liefde hecht—en ik denk dat wij dat allemaal doen—begeeft 
zich in de arena van de voorwaardelijke liefde. Want hier speelt zich een strijd af tus-
sen voorkeuren, tussen wat mij in jou bevalt en wat jou in mij bevalt, tussen wat ik jou 
te bieden heb en jij mij. Hier worden pacten gesloten tussen mensen. Die van vriend-
schappen en van liefdesrelaties. 
 
Vooral in de liefde tussen twee mensen is het hebben van voorkeur juist kenmerkend 
voor deze vorm van liefde. En zo spreken wij er ook over: “Die ander is het helemaal 
voor mij! Zij is de enige!” enz. 
 
Maar hoe komen wij erbij dat een ander “de ware” is, “de enige”, “mijn alles”? Op 
welk moment begonnen wij er zo over te denken? Te voelen? 
 
Vaak ligt er een bepaalde gebeurtenis aan ten grondslag. Die ander slaagde als het 
ware voor een test. Die test kan wel of niet bewust opgezet zijn door mij.  
 
Ik had vroeger eens een Siciliaans vriendinnetje. Zij had zo’n test voor anderen. Als zij 
een aantrekkelijke jongen in een restaurant zag zitten, keek zij stiekem onder tafel om 
te zien of hij zijn sokken hoog droeg of laag. Hoog was stijlvol. Laag was stijlloos. Want 
dan zag je een stukje bleek scheenbeen. Dan had hij gefaald. Ik was blijkbaar door de 
test heen geglipt, want ik droeg altijd korte, afgezakte sokken. 
 
Ik had zelf ook wel zo’n test. Ik keek naar de boeken in iemands boekenkast. Aan de 
hand van de boeken meende ik te kunnen weten of iemand wel interessant genoeg 
voor mij was. Toen ik bij mijn huidige vrouw voor het eerst in haar boekenkast keek, 
zag ik daar de Harry-Potter-serie op een plank staan. Dat was voor mij een afknapper. 
Een teken dat zij meeging in massacultuur. Iets wat ik toen heel verwerpelijk vond. 
Minpunten voor haar dus. Later hoorde ik dat zij die boeken van iemand gekregen had 
en dat zij deze nog nooit gelezen had. Pluspunten voor haar! Nog weer veel later las ik 
een Harry-Potter-boek voor aan mijn zoon en merkte ik dat het gewoon heel goed ge-
schreven was! 
 
In de bijbel bestaat er ook een bekend voorbeeld van zo’n test. Een knecht van Abra-
ham moet erop uit om een geschikte vrouw te vinden voor Izaäk, de zoon van Abra-
ham. Hij gaat op reis en stopt ergens bij een waterput. Het is avond, het tijdstip 
waarop de vrouwen naar de waterput komen. De knecht bedenkt dan de volgende 
test. Hij zal een meisje om water vragen. Als zij dan zegt: “Natuurlijk. En ik zal uw 
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kamelen ook te drinken geven,” dan weet hij dat zij de juiste vrouw voor Izaäk is. Hij 
test haar dus eigenlijk op haar bereidheid om een ander gastvrij te ontvangen. Of an-
ders gezegd: hij test haar op haar zorgzaamheid, haar naastenliefde!  
 
Zo zijn we weer terug bij het begin. Maar anders: Voorkeur hebben voor iemand die 
goed is in naastenliefde. Ik denk dat ik mijn vrouw ook ongeveer zo voor het eerst zag. 
Dat ik haar zozeer zag dat ik voorkeur voor haar voelde. Zij bracht een toast uit op haar 
vriendin die zojuist getrouwd was. Dat deed zij zo oprecht en met zoveel liefde, dat ik 
haar zag zoals ik haar daarvoor nog niet gezien had! 
 
De corona-tijd duurt nog lang en is als een eindeloze veertigdagentijd. Vandaar dat ik 
daar maar niet over begonnen ben. Ter afleiding in deze tijd van het uitgerekte cha-
grijn kun je misschien bij jezelf nog eens nagaan wat jouw test was waarmee jij je le-
venspartner (als je die hebt of had…) voor het eerst zag staan als mogelijke partner. 
Wat gaf de doorslag? Wat was jouw test? En hoe redelijk was jouw test? 
 
Een wel heel vreemde test hoorde ik laatst van iemand. Zij vertelde dat zij mannen al-
tijd testte op schone oren. Ik keek haar verbaasd aan en zei: “Hoezo?” Ze vertelde dat 
zij eens een aantrekkelijke jongen had ontmoet. Zij waren net begonnen met elkaar 
een beetje te zoenen. Zij stond op het punt om liefkozend in zijn oor te likken. Maar 
toen zij de prop bruingele oorsmeer in het oog kreeg, was het voor haar over en uit. 
Voorkeur sloeg subiet om in walging. Ook dat kan gebeuren…  

 

OOK GOED OM TE WETEN! 

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 
 
WEBSITE:  www.pgschagen.nl 

mailto:pknschagenzm@outlook.com
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:g.leijnse@quicknet.nl


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

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

Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!

Grote Kerk,
Markt, Schagen
VERHUUR
van ruimtes voor
vergaderingen (20 
tot 40 p.) en kerkzaal voor concerten, 
bijeenkomsten e.d. (350 p.)
Informatie/reservering:
Dhr. J.Prij,  Kievitlaan  17, 
1742AA, Schagen tel. 0224 573123
VERHUUR
Kerkje Eenigenburg 
(80-100 p.)
Info bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
298101 kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en 
uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.
Website: www.pgschagen.nl



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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat

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

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. 
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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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Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies 
Voor particulieren en bedrijven (incl. starters, zzp-ers)! 

 

06 - 48 52 78 30 
 

   Info@vesteringadministratie.nl 

KVK 61399922


