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

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
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De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen

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.

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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Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": dinsdag 6 april 2021 

 

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
http://www.pgschagen.nl/
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VAN DE REDACTIE  

 

Het is nu bijna een jaar dat we in het Coronatijdperk leven. Het begint “normaal” te 
geraken. Dus nog steeds geen activiteiten, extra sneu omdat de Paastijd voor de deur 
staat. Maar toch moeten we optimistisch blijven, het aantal vaccinaties neemt toe en 
daarmee neemt het aantal “zware” gevallen van Covid-19 af. Dus we hebben een stip 
aan de horizon (ergens in augustus/september hoop ik) dat we weer terug kunnen 
naar het echte normaal. Ik hoop dat u de kerk dan weer weet te vinden en dat u niet 
te gewoon geraakt bent aan het online aanwezig zijn bij de kerkdienst. 
 
Over het blad dat nu voor u ligt het volgende. Daar het aantal bladzijdes een veelvoud 
van 4 moet zijn en we uitkwamen op 21 bladzijdes hebben we helaas de bijdrage van 
dominee P. Verhoeff (onze classis-predikant) moeten schrappen.  
 
Maar er blijft voldoende over om er een lezenswaardig nummer van te maken. Zoals u 
kunt lezen houdt de jeugdgroep er de moed in en gaan ze ervoor dat de toestand zo 
snel mogelijk weer normaal zal zijn.    
 
Verder vindt u in dit nummer de volledige Paascyclus. Het is jammer genoeg nog 
steeds niet mogelijk om Avondmaal te houden vandaar een aangepaste viering op 
Witte Donderdag en met Pasen. 
 
Maar laten we vooral optimistisch blijven en zien wat er wel kan. We kunnen nog 
steeds kerkdiensten volgen en met elkaar (via telefoon en internet) contact houden.  
 
Over contact houden gesproken wil ik u wijzen op de bijdrage van Wim Voorbraak 
over kerkdienstgemist en de alien. Wat dat is en wat u zich daarbij moet voorstellen? 
Lees het artikel. 
 
De bloemengroep blijft actief (de resultaten daarvan kunt u in elke kerkdienst weer 
bewonderen) en wordt door Margot van der Poll uitgelegd.  
 

Voor ik het vergeet hier de spreuk van de maand. 
Optimisme is het medicijn om de toekomst te over-
leven. 
Namens de redactie. 
 
Wieb Koedijk 
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TER OVERWEGING 

Louise Kooiman 
 
Als dochter van een tuinder ben ik opgegroeid 
met de natuur; goede grond, zaaien en planten 
en oogsten. Ik hielp mee op het land en begreep 
al snel hoe het proces werkte. Je stopte een bol 
in de grond en na verloop van tijd kwam er weer 
iets nieuws tevoorschijn. Mijn man werkte bij 
een zaadbedrijf. Ook daar gebeurde hetzelfde 
proces. Het zaad werd in de grond gestopt in de 
hoop en verwachting dat met goede zorg en om-

standigheden, er een gewas uit tevoorschijn zou komen. Het blijft iedere keer fascine-
rend. Als een klein zaadje zo groot kan worden, zo diep kan wortelen en zo ver kan rei-
ken – wat is er dan onmogelijk? 
Ontkiemend nieuw leven heeft enorme kracht. Ik moest denken aan een lied van Oos-
terhuis:  
 
Als een woord zijt Gij gegeven, als een nacht van hoop en vrees 
Als een pijn die ons geneest. Als een nieuw begin van leven.  
 
Jezus gebruikt het beeld van de graankorrel, die in de aarde valt en sterft en vruchten 
voortbrengt als beeld voor zijn eigen leven. Een nieuw begin van leven. Hij heeft het 
gehele menselijke bestaan met ons willen delen: al onze vreugde en al ons verdriet, 
ons leven, ons lijden en onze dood. Daarmee lijkt Jezus te zeggen dat je jezelf helemaal 
moet geven. Maar gaat dat niet zonder pijn? Of zoals Oosterhuis zegt? Gaat het om 
een pijn die ons geneest? Kan pijn genezen? Is pijn zinvol? Spreken deze woorden el-
kaar niet tegen?  
Het troost ons wel als pijn zin heeft. De moeder die baart kan dit verdragen, omdat er 
een kind komt na de pijn die ze heeft doorgemaakt. Wie een beproeving heeft door-
staan, heeft de neiging dat daaraan toe te schrijven. Als we van pijn zouden leren zou 
de wereld bevolkt zijn met heiligen. Want, iedereen moet uiteindelijk pijn doorstaan, 
ook zondagskinderen verliezen dierbaren en worden oud en versleten. Maar als je zegt 
dat pijn betekenis aan het leven geeft, is dat gevaarlijk. Pijn moeten we niet verheerlij-
ken. Maar zeggen dat pijn geen zin heeft, zoals Nietzsche beweerde, is ook gevaarlijk 
want dan zeg je dat alleen een leven zonder pijn zinvol is en dat is behalve immoreel 
ook decadent. Een leven met pijn levert geen betere mensen op dan een leven zonder 
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pijn. Niet de beproeving maakt ons sterker, maar de kracht om die beproeving te bo-
ven te komen, niet pijn, maar het leven leert ons sterk te zijn.  
  
We moeten het beeld van Jezus van het breken van het zaad ook niet te letterlijk ne-
men. Het is niet de bedoeling van Jezus geweest dat we onszelf echt moeten breken of 
opofferen. We zijn allemaal belangrijk, en we moeten niet het kind met het badwater 
weggooien. Het gaat erom dat, als we vrucht willen dragen we iets los moeten laten 
van onszelf, bijv. ons zelfmedelijden of ons te grote ego. Dit om aandacht te hebben 
voor de ander. Maar altijd in balans tussen de zorg voor de naaste en onszelf en de 
wereld om ons heen. 
Breken mogen we zien als opengaan voor elkaar en tot bloei komen en dat heeft een 
enorme kracht. Al is het zaadje nog zo klein, wat een mogelijkheden! Dat brengt vele 
vruchten voort.  
Dan komen wijzelf en de wereld om ons heen en God aan het licht.  
 
Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht 
met een naam en een gezicht, even weerloos als wij mensen. 

KERKDIENSTEN 

N.B. De komende periode vinden geen diensten plaats vanuit het Zorgcentrum “de 
Bron”. 
 
14 maart 2021, (viering niet toegankelijk voor bezoekers; geen live 
zang) 
Grote Kerk, 
4e Zondag Veertig dagentijd 
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1 collecte  Kerk in Actie – Internationale vrouwendag Ghana 
Organist  Hans Stehouwer 
 
Woensdag 17 maart: 19.00 uur Online overdenking in de 40 dagentijd via  

21 maart 2021 (viering niet toegankelijk voor bezoekers; geen live zang)  
Grote Kerk, 
5e Zondag Veertig dagentijd 
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1 collecte  CvK – Pastoraat 
Organist  Jan Zwart 
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Woensdag 24 maart: 19.00 uur Online overdenking in de 40 dagentijd via  
 
28 maart 2021, Palmpasen. (viering niet toegankelijk voor bezoekers; 
geen live zang) 
Grote Kerk, Let op: AANVANG ZOMERTIJD 
9.30 uur   Drs. G. Scholten, pastor NW-Ziekenhuizen 

 (Gemini Den Helder) 
1 collecte  Werelddiaconie (Indonesië) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
 
1 april 2021, Witte Donderdag, (viering niet toegankelijk voor bezoekers; geen live 
zang). 
Grote Kerk, 
19.30 uur   Ds. A.J. van der Bom ; geen collecte 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

2 april 2021, Goede Vrijdag (viering niet toegankelijk voor bezoekers; 
geen live zang). 
Grote Kerk, 
19.30 uur   Pastor L.J. Kooiman; geen collecte 
Organist  Hans Stehouwer 

4 april 2021, 1e Paasdag (viering niet toegankelijk voor bezoekers; geen 
live zang). 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Ds. A.J. van der Bom 
collecte  Quotum Paascollecte 
Organist  Caroline Schaap 
N.B. Dit jaar waarschijnlijk geen dienst met Pasen vanuit het kerkje in  Eenigenburg 
Meer info t.z.t op de website 
 
11 april 2021, (toegang viering onzeker; houd website in de gaten) 
Grote Kerk, 
9.30 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1 collecte  Amnesty Schagen 
Organist  Sebastiaan Schippers 
18 april 2021, (toegang viering onzeker; houd website in de gaten) 
Grote Kerk, 
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9.30 uur   Drs. G. Scholten, pastor NW ziekenhuis locatie Den Helder 
1 collecte  Kerk – Instandhouding Kerkgebouw 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 
 
Leesrooster kindernevendienst 
Ik blijf stug volhouden: hier onder vind je het leesrooster van de kindernevendienst 
voor de komende weken. Op een keer gáát het gewoon lukken: dan zien we elkaar op 
zondag in de kerk voor een nieuw verhaal en dan weten we in ieder geval nog waar we 
gebleven zijn. 
Tot die tijd bereiden we een aantal alternatieve activiteiten voor. Zowel digitaal, crea-
tief als sportief, dus voor elk wat wils. Of je doet ze allemaal, dat kan ook natuurlijk! 
Verderop in dit blad vind je daarover meer informatie. Dus lees even door en geef je 
snel op! 

 
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 - Palmzondag Johannes 11 Ik ben de opstanding en het leven 

04 april - 1e Paasdag Johannes 20:1-18 Jezus opgewekt uit de dood 

11 april Johannes 20:24-31 Thomas ontmoet Jezus 

PALMPASEN 2021 

Annemiek Plomp-Baas 
 
Hoi allemaal! 
 
Ook dit jaar kunnen we Palmpasen niet vieren zoals we dat 
gewend zijn – en ook het liefste doen – namelijk gezellig met 
elkaar! Daarom hebben we een alternatief bedacht, om toch 
een beetje samen te kunnen zijn. Op Palmzondag, zondag 28 
maart, komen we om 10.30 uur eerst digitaal bij elkaar om sa-
men naar het verhaal van Palmpasen te luisteren en te kijken. Daarna gaat iedereen 
thuis aan de slag met het knutselpakket dat wij bij jullie thuis gaan bezorgen. Hiermee 
kan iedereen zijn eigen palmpaaskruis versieren. Voor het inkopen van de materialen 
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moeten we natuurlijk weten hoe veel kinderen er ongeveer meedoen. Daarom graag 
even opgeven uiterlijk zondag 14 maart. 
 
Opgeven kan bij Annemieke Plomp via email annemieke_baas@hotmail.com of via 
app/telefoon: 06-23307239 
 
O ja: volgens de traditie geef je je palmpaaskruis weg aan iemand die wel een beetje 
vrolijkheid kan gebruiken. Misschien is dat juist voor dit jaar wel een goed idee?  
 
PG Schagen-Paas-Fiets-puzzeltocht: voor jong en oud! 
Dit jaar vindt de allereerste editie plaats van de PG Schagen-Paas-Fiets-Puzzeltocht! De 
tocht zal circa 10 kilometer lang zijn en voert langs huizen van verschillende gemeen-
teleden. Wie weet de puzzel op te lossen?  
Start- en eindpunt is onze eigen Kerk op de Markt. Om alles geheel coronaproof te la-
ten verlopen kan de tocht op verschillende dagen gereden worden (of gelopen, als u 
toch alle tijd heeft…) In de periode van 30 maart t/m 5 april zal alles gereed staan om 
het parcours af te leggen. Deze activiteit is bedoeld voor iedereen, jong en oud - en ie-
dereen daartussenin! Aan het einde wacht natuurlijk een kleine verrassing. 

Je kunt je vrijblijvend aanmelden bij Anja Dijkstra door een bericht te sturen naar erwi-
nenanja@quicknet.nl Dan krijg je voor 29 maart alle benodigde informatie toege-
stuurd. Wie wel mee wil doen maar geen toegang heeft tot email, kan bellen met 
Rieneke Visser: 0224-292992 (kan elke dag, maar op donderdag en vrijdag na 18.30 
uur). 

ZORG IN CORONATIJD. 

Wim Voorbraak 
 
Deze maand ben ik in gesprek gegaan met Iwona Stankiewicz. Iwona werkt op dit mo-
ment in het zorgcentrum de Bron. Omdat je de Bron, vanwege de coronamaatregels 
niet meer zo in- en uit kan lopen, verzorgt zij de distributie van ons kerkblad “Onze 
Kerk” in de Bron.  
Iwona is een van de weinige gemeenteleden van wie ik weet, dat ze werkzaam is in de 
zorg. Daarom was ik geïnteresseerd van haar te horen hoe zij het afgelopen jaar heeft 
beleefd. 

mailto:erwinenanja@quicknet.nl
mailto:erwinenanja@quicknet.nl
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Maar eerst over Iwona zelf. Iwona is Poolse en 
woont nu zo’n 30 jaar in Nederland. Ze 
groeide op in Gdansk en studeerde techniek 
en werktuigbouw aan de universiteit van 
Gdansk. Gdansk was tijdens haar studie een 
van de plaatsen waar fel geprotesteerd werd 
tegen het communistische regime. Die protes-
ten werden ondersteund door stakingen bij 
de grote scheepswerven aldaar, onder aan-
voering van de latere Poolse president, Lech 
Walesa. Terugkijkend denkt Iwona dat Polen 
toen door het oog van de naald gekropen is. 
Het Russische leger stond aan de grens, maar 
greep uiteindelijk niet in zoals in Hongarije en 
Tsjecho Slowakije.  

 
De liefde zorgde ervoor dat Iwona via Zweden 
in Nederland belandde. Hier werd haar doch-
ter geboren. Na haar scheiding moest zij zelf 
voor haar onderhoud zorgen. Elders behaalde diploma’s gelden niet. Zo kwam zij in de 
zorg terecht. 
 
Naast de directe zorg, eerst in de Magnushof en tegenwoordig in de Bron is zij op alle 
locaties van Woonzorggroep samen actief als ergo-coach, waarbij ze collega’s advi-
seert zo te werken dat je, als verplegende zelf zo weinig mogelijk zelf lichamelijk 
schade oploopt. Inmiddels werkt ze alweer een aantal jaren in de Bron. In de Magnus-
hof verpleegde ze, onder andere wijlen Andries Bulens, die jarenlang redacteur was 
van dit blad. De somatisch afdeling van de Bron sprak haar meer aan dan die in de 
Magnushof. Ze is vol lof over haar collega’s en leidinggevenden in de Bron. 
 
Als Poolse is Iwona katholiek gedoopt, samen met een vriendin werd zij later lid van 
een baptistengemeente waar ze opnieuw werd gedoopt. Voor haar verhuizing naar 
Schagen, kerkte ze in het Witte Kerkje in Wieringerwaard. Inmiddels is zij alweer een 
aantal jaren lid van onze gemeente. Een ergernis op haar zoektocht naar een ge-
meente waar ze zich thuis voelde, waren voor haar de zich christelijk noemende groe-
pen die mensen, met name homo’s uitsloten. 
De bewoners en verzorgenden in de Bron zijn de corona-pandemie goed doorgeko-
men. De mensen die overleden zijn, waren daarvoor al erg zwak. Het grootste 

 

 Iwona Stankiewicz 
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probleem vormde het weren van de familieleden in de periode dat geen bezoek toege-
staan werd. Harde confrontaties zijn er geweest tussen familie van de cliënten en de 
zorgmedewerkers. Inmiddels is er sprake van een aanpak die, zowel door familie, als 
door cliënten als werkbaar ervaren wordt. 
Het aantal cliënten wat tegelijkertijd in de huiskamer wordt toegelaten is gehalveerd. 
Wordt er een mogelijk corona-patiënt ontdekt dan wordt hij of zij in zijn/haar kamer 
geïsoleerd, geheel afgesloten van de rest van het huis en draagt het personeel be-
schermende kleding. Verder worden overal mondkapjes gedragen. Iwona ervaart dat 
zelf als een zware belasting. Andere collega’s hebben daar minder moeite mee. Het va-
rieert van persoon tot persoon. Als speciaal ervaart Iwona het verzorgen van echtpa-
ren, speciaal het deel van het echtpaar wat tot dan thuis als mantelzorger actief was. 
 
Al met al heeft Iwona het prima naar haar zin in de Bron, ze is blij met haar apparte-
ment aan de Beethovenlaan en ze hoopt, net zoals wij allen, spoedig elkaar weer te 
kunnen ontmoeten in de kerk en Hans Leijdekkerszaal. 
 

PASEN 2021 ONLINE  

Arie Jan van der Bom, Taakgroep Liturgie 
 
Zoals beloofd komen wij bij u terug om de nadere invulling van Pasen kenbaar te 
maken. In overleg met de kerkenraad is besloten om ook rondom Pasen de kerk dicht 
te houden en uitsluitend online-diensten aan te bieden. Dit betekent voor de 
lijdensweek dat de volgende diensten via kerkdienstgemist.nl te zien en te horen zijn:  
 
zondag 28 maart, Palmpasen, om 9.30 u. (zomertijd!)  
dienst o.l.v. drs. Gert Scholten 
 
woensdag 31 maart, om 19.00 u.  
7e en laatste viering van de 40-dagentijd o.l.v. Jan Bruin. 
 
donderdag 1 april, Witte Donderdag, om 19.00 u.  
korte dienst o.l.v. ds. Arie Jan van der Bom 
 
vrijdag 2 april, Goede Vrijdag, om 19.00 u.  
korte dienst o.l.v. pastor Louise Kooiman 
 
zondag 4 april, Pasen, om 9.30 u. dienst o.l.v. ds. Arie Jan van der Bom 

http://kerkdienstgemist.nl/
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Het is bijzonder jammer dat wij een jaar later Pasen nogmaals alleen thuis van achter 
een scherm kunnen meevieren. Maar om veiligheidsredenen ziet de Kerkenraad en de 
Taakgroep Liturgie gewoonweg geen andere mogelijkheid. En dat spijt ons zeer!  

PUBERS TIJDENS DE LOCKDOWN 

Brenda Plak 
 
Heeft u ook zo genoten van het weer in de afgelopen periode.  
We werden weer eens getrakteerd op een pak sneeuw en vervolgens kon menig 
schaatsliefhebber de ijzers uit het vet halen een genieten van natuurijs (is toch heel 
wat anders als de ijsbaan). Jammer dat er geen koek en zopie tentjes waren maar bo-
venal was het genieten.  
 
Zaten we een paar weken terug nog in de mintemperaturen, nu tappen we uit een 
heel ander vaatje en heeft u ongetwijfeld in de afgelopen week al lekker buiten op een 
luw plekje kunnen genieten van een kop koffie. De natuur heeft er al zin in. De weilan-
den worden groener en zie je ook weer meer activiteiten op het land. Her en der is 
zelfs al de grasmaaier van stal gehaald, want ja het gras begint al te groeien, een teken 
dat de lente in aantocht is.  
 
Hoe gaat het met de avondklok en onze pubers? Het gemopper is gestopt en is onze 
zoon echt niet altijd braaf en om 21.00 uur thuis, want het wordt incidenteel ook wel 
eens later. Geeft ook wel weer hilarische verhalen als hij vertelt dat ze via het land en 
de bevroren slootjes naar huis zijn gegaan zodat ze niet één kilometer in het zicht 
langs de Middenweg hoefden om thuis te komen. Hij was tenslotte in de nieuwbouw 
geweest waar ze een ijsbaan hadden gemaakt voor de kinderen en ja, dan moet er wel 
ééntje toe. Het lege bierflesje vond moeders de volgende ochtend in zijn jaszak terug. 
Of dat ze eerst even goed om zich heen kijken voordat er een sprintje naar huis wordt 
getrokken. Ach, dit gebeurt incidenteel en is men zich echt wel bewust van het risico 
en zijn ze in de regel toch wel braaf om 21.00 uur thuis. 
Voordeel is wel dat onze jeugd op zondagmorgen ook vroeg uit de veren is.  
 

VAN DE ADMINISTRATEUR 

Brenda Plak-van Oostwaard 
 
Kerkbalans 2021  
Druppelsgewijs komen er nog steeds toezeggingen binnen en zijn inmiddels zijn ook de  
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herinneringen verstuurd. Tot op heden is er een bedrag toegezegd van € 72.556,25 
(in 2020 bedroeg de toezegging € 76.960 en is er uiteindelijk een bedrag ontvangen 
van € 83.562,70). Alle jaren komen lang niet alle uitgereikte toezeggingsformulieren 
retour maar wordt er wel een donatie gedaan dus we vertrouwen erop dat het ook dit 
jaar wel goed komt. 
 
In ieder geval willen wij onze dank uitspreken voor uw donatie. Wij kunnen natuurlijk 
niet in uw portemonnee kijken maar ongetwijfeld zijn er leden onder u die de covid 
pandemie toch echt wel merken in de eigen portemonnee. Wij zijn dan ook blij met 
elke donatie!  
 
Mocht u een automatische incasso hebben verstrekt voor de maanden januari en fe-
bruari dan vindt de incasso hiervan in de komende weken plaats.  
Vanaf maart vindt de maandelijkse incasso weer plaats rond de 27-ste van de maand.  
 
Wijziging e-mailadres 
Doordat het nexite account in de loop van 2021 gaat verdwijnen waren wij genood-
zaakt om een nieuw e-mailadres te creëren.  
Er is gekozen voor het e-mailadres pgschagen@outlook.com  
Feitelijk verandert er niet zo veel, nexite.nl wordt vervangen door outlook.com 

 

BLOEMENGROET 

Margot van der Poll 
 
Met een aantal gezellige dames neem ik 
deel aan het verzorgen van de bloemen in 
de kerk. Ons groepje wordt geleid door 
Jannie de Visser en Ineke Bakker. Het 
bloemschikken gaat natuurlijk niet alleen 
om de bloemen, maar juist om de contac-
ten. Samen plezier maken onder het genot 
van een bakje koffie.  
Ook dit jaar hebben zij een project met Pa-
sen voor ons uitgezocht. Dit keer hebben 
we geen bijeenkomst gehad maar is alles 
online gegaan. De Paasschikking staat dan 
ook in het teken van wat ons nu 

mailto:pgschagen@outlook.com
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overkomt. De schikking bij de eerste zondag van de veertigdagentijd is dan ook door 
Jannie en Ineke gemaakt.  
 
Bij de schikking hoort de volgende tekst: Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in 
moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen planten we blauwe druifjes. Tussen de 
glazen staan boomstammetjes. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door 
een slinger van gedroogde bloemetjes, geurig symbool voor goede zorg. Uit de bijbel 
lezen we dan uit Mattheüs 25:36 ‘Ik was ziek en jullie bezochten mij’ De tweede zon-
dag in de veertigdagentijd is de schikking door Sibela en Truus gemaakt. De soberheid 
past goed in deze tijd.  
 
Bij deze schikking hoort de volgende 
tekst:  
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘wa-
ter’ of van ‘het levende water’. De glazen 
werden in de tweede week gevuld met wa-
ter waarin de bloemen van de hyacint drij-
ven. De blauwe kleur van de hyacint ver-
wijst naar het spirituele, de verbinding tus-
sen hemel en aarde. De vorm van het open 
hart wordt geaccentueerd door een gere-
gen ketting van hyacintennagels. Uit de bij-
bel lezen we dan Mattheüs 25:35 `Ik had 
dorst en jullie gaven mij te drinken’  
 
De komende weken zal iedere zondag het bloemstuk veranderen. Daar wordt enthou-
siast aan gewerkt. Ik vind het een meerwaarde in de dienst. Bloemen waar je oog op 
kunt richten, terwijl de woorden van de dominee tot je door mogen dringen.  
Ik wens een ieder Gods kracht en zegen toe. 
 

MEELEVEN 

Louise Kooiman 
 
Wij leven mee met de familie van Riek Schreuder. Op 3 maart overleed Riek In Kapel-
lehof in Den Oever waar ze sinds enige weken verbleef. Op dinsdag 9 maart hebben 
we afscheid van haar genomen in de aula van de natuurbegraafplaats Geestmerloo, in 
Koedijk waar ze ook ligt begraven. 
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Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen en vrienden en vriendinnen sterkte met 
dit verlies.  
Dat  zij troost mogen vinden in de goede herinneringen aan hun moeder en oma en 
vriendin Riek Schreuder.  
 

VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collecte. 

Collecte 28 maart (Kerk in Actie: Werelddiaconaat) 
Indonesië - Een beter inkomen voor Javaanse boeren 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een 
coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en 
krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze ver-
volgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo 
weinig mogelijk chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw bedrijft. 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Annemarie Voorbraak 
 
Het glas is halfvol of halfleeg. Zijn we positief of negatief. Lastig 
te zeggen. In ieder geval zijn we positief over de reacties die u 
heeft opgestuurd in de antwoordenvelop. Dat waren er 100 van 
de 215. Rest ons dus nog 115 adressen te gaan. Afgelopen week 
zijn er weer bij de helft een herinnering in de bus gedaan. 43,5 
km heb ik door Schagen gefietst om dat te regelen. Nu was het 
mooi weer, en het is altijd fijn een doel te hebben als je wilt fiet-
sen. Maar………………..Vult u het zelf maar in. Het blijft natuurlijk 
altijd weer de vraag wat gaat kerkbalans dit jaar doen. En de 

rentmeesters willen zo graag weten waar ze aan toe zijn. Dus vraag ik u nog maar eens 
dringend toch vooral de retourenvelop naar Brenda op te sturen. Natuurlijk hebben 
we alle begrip voor het feit dat u niet kunt bijdragen. Dat zal ongetwijfeld wel eens het 
geval zijn. Maar wilt u dat dan ook laten weten? Dan hoeven wij u niet meer lastig te 
vallen. Dat geldt natuurlijk zeker voor de 18 plussers die een uitnodiging krijgen. Laat 
even weten als je niet kunt bijdragen.  



 

 
 14 

 
  

Trouwens, ook diegenen die digitaal benaderd worden en nog niet hadden gereageerd 
hebben een 2e mail ontvangen. Twee vinkjes zetten, versturen en klaar is het. Doet u 
mee? Alvast weer hartelijk dank. De cijfers tot en met nu krijgt u ongetwijfeld van 
Brenda.  
 

SCHAGER NACHTVLINDERS XII: Leven na de dood 

Ds. Arie Jan van der Bom 
 

Is er leven na de dood? Een oude vraag die al vaak gesteld is 
en die ook op velerlei manieren beantwoord is. Als je het aan 
mij persoonlijk zou vragen, dan zou ik het je niet goed 
kunnen zeggen. Er zijn dagen dat ik denk dat het er is. En er 
zijn dagen dat ik denk dat het er niet is. Dus aan mij heb je 
niet veel. Dat heeft te maken met de eenvoudige 
constatering dat ik hier de nodige ervaring mis. Ik heb geen 
dagelijks contact met overledenen. En ook die paar keer dat 
ik meende contact te hebben met een overledene, was er 
toch ook altijd die zweem van twijfel dat ik het mij misschien 

had ingebeeld. 
 
Het geloof in een leven na de dood bestaat heel sterk in onze godsdienstige traditie. 
Maar hoe zit dat eigenlijk? Waar is dat op gebaseerd? Van Jezus weten wij dat hij 
geloofde in een leven na de dood. Hij lijkt dat geloof echter voornamelijk te baseren 
op theologische redenering en dus niet op persoonlijke ervaring.  
 
Één zo’n redenering draait om de levende God. Zo stelt hij dat de God van Israël die 
ook nader wordt aangeduid als de God van Abraham, Izaäk en Jakob, een god van 
levenden moet zijn. Oftewel: de lang overleden voorvaders van Israël: Abraham, Izaäk 
en Jakob, leven nog ergens voort in Gods nabijheid. Ik denk dat Jezus daarmee bedoelt 
te zeggen dat God niet alleen leeft, maar dat Hij ook God van het Leven is. In Hem is 
geen dood. En in Hem zijn de overledenen levend, ja, zelfs eeuwig levend.  
 
Een andere redenering draait om Gods rechtvaardigheid. Als God rechtvaardig is, dan 
kan het niet anders of hij doet recht aan hen die onrecht hebben moeten lijden en die 
een onrechtvaardige dood hebben ondergaan. Maar Hij kan hen alleen maar recht 
doen in een leven na dit leven. Hij beloont hen daarom met een leven na de dood, met 
een eeuwig leven. Deze redenering speelt ook zeker mee bij discipelen en hun geloof 
in Jezus’ opstanding.  
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Jezus stelt ook dat wij na onze dood zullen leven als engelen. Dat lijkt te suggereren 
dat wij een eeuwig en onvergankelijk leven tegemoet gaan. Oftewel: een totaal ander 
leven dan wij hier op aarde kennen, een leven waar de voorschriften van Mozes niet 
meer van toepassing zijn. 
 
Het is mogelijk dat Jezus contact kon maken met overledenen. Maar uit de evangeliën 
kunnen wij dat niet opmaken. Zij reppen hier niet over. Wel zijn er enkele verhalen van 
Jezus bekend waarbij hij pas overleden mensen uit de dood opwekt.  
 
Maar wat nu te denken van Jezus’ opstanding op Pasen. Gaat het hier nu om een 
persoonlijke ervaring of een theologische redenering of allebei? Hoe dan ook: wanneer 
Jezus na zijn dood aan de discipelen verschijnt, is dat voor hen het bewijs dat Jezus 
leeft. Dat neemt niet weg dat Jezus verdwijnt. De verschijningen houden op. En ook de 
getuigen van deze verschijningen verdwijnen op den duur van het toneel. Zij komen te 
overlijden. Wat overblijft is hun getuigenis en hun oproep aan mensen om te geloven 
in de opgestane Heer. 
De vraag is dan: moeten wij in de Heer geloven? Of in Zijn opstanding? Of allebei? En 
wat is daarmee gezegd?  
 
In de 19e en 20e eeuw is het geloof in een leven na de dood in Europa en Noord-
Amerika sterk afgebrokkeld. Onder invloed van het Marxisme, Nietzsche’s nihilisme, 
Freud’s psychoanalyse, het wetenschappelijke positivisme en het Franse 
existentialisme ontstond er een teneur dat zoiets als een leven na de dood 
wetenschappelijk niet aantoonbaar is en daarom dus niet bestaat. En verder dat het 
verlangen naar een leven na de dood een kinderdroom was. Het was daarom wenselijk 
om uit deze kinderdroom te ontwaken en de realiteit als een volwassene onder ogen 
te komen.  
 
Toch valt hier ook een ander verhaal te vertellen. Leven na de dood laat zich wel 
degelijk wetenschappelijk benaderen als een te bestuderen parapsychologisch 
fenomeen. In de documentaire Surviving Death (de dood overleven), te zien op Netflix, 
komen zeer uitzonderlijke gevallen voorbij van mensen die contact maken met 
overledenen. Je moet dan denken aan mensen met zgn. bijna-dood-ervaringen (afl.1), 
mensen die medium zijn en de gave hebben om contact te maken met overledenen 
(afl. 2 en 3), het registreren van stemmen of schimmen van geesten (afl. 4), 
nabestaanden die heel specifieke tekenen hebben ontvangen van hun dierbare 
overledenen (afl. 5), en mensen die zich een voormalig leven herinneren (afl. 6).  
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Maar wat levert deze kennis ons op? Ik denk vooral twee belangrijke dingen: Ten 
eerste, werkelijk contact met een overledene, juist waar het een dierbare ander 
betreft, biedt ons troost. En in sommige gevallen zelfs closure van een onaf en zeer 
onbevredigend einde. De overledene blijkt doorgaans in een goede en veilige 
omgeving te verkeren. De nabestaande kan zijn of haar benauwdheid om een 
overledene daarna makkelijker loslaten en zich weer meer richten op het eigen aardse 
leven.  
 
Ten tweede verliezen mensen hun angst voor de dood. Dit geldt vooral voor de 
mensen met een bijna-dood-ervaring. Vaak vinden zij het jammer dat zij weer terug 
zijn geworpen in hun aardse bestaan. Zij leven daarna ontspannen verder in de 
wetenschap dat de dood niet het laatste is, integendeel. 
 
Geloven in leven na de dood hoeft dan ook geen kinderlijk verlangen te zijn. Het kan 
gebaseerd zijn op heel volwassen academisch empirisch onderzoek. Deze mogelijkheid 
van leven na de dood maakt ons als mens bovendien mysterieuzer, en daarom 
interessanter, zoals één van de onderzoekers terecht zegt. Het voegt iets 
buitengewoons toe!  

 

VAN DE SCRIBA 

Arjan Plomp 
 
Erediensten niet-toegankelijk voor bezoekers en geen live zang in ieder geval tot 15 
maart 
 
In het vorige kerkblad heb ik vrij uitvoerig beschreven hoe we het nieuwe jaar zijn in-
gegaan en dat de lockdown in onze kerk alweer sinds 14 december van kracht is. Daar 
zijn ook nog beperkingen ten aanzien van zang bovenop gekomen. 
 
Recent is de lockdown van overheidswege verlengd tot 15 maart. De kerkenraad heeft 
besloten dit onverkort over te nemen en diensten blijvend online aan te bieden. Daar-
mee is een mijlpaal bereikt: op 12 maart 2020 zijn alle bijeenkomsten op last van het 
Ministerie VWS per direct afgelast en vrijwel onmiddellijk volgden nagenoeg alle ker-
ken eveneens met een sluiting. Ik denk vaak dat het maar goed is dat we een jaar gele-
den niet wisten wat ons nog allemaal te wachten stond. 
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De periode na 15 maart is erg onzeker, maar deze datum ligt erg nabij Pasen en er zijn 
vrijwel geen aanwijzingen dat versoepelingen op deze termijn doorgevoerd kunnen 
worden. Het lijkt dan ook niet waarschijnlijk dat we als gemeente op een of andere 
manier bij elkaar kunnen komen, rondom deze feestdagen.  
 
Het is dan ook fijn dat we toch een aantal initiatieven uit onze gemeente krijgen: tele-
fooncirkels, een aantal stiltevieringen op woensdagavond, maar u kunt elders in dit 
blad ook wat lezen rondom mogelijke activiteiten voor Pasen en, in het bijzonder voor 
de jeugd, Palmpasen. 
 
Wij hopen van harte dat we elkaar blijven vinden in wat ons samenbindt als gemeente, 
zodat wij als gemeenschap door deze moeilijke periode heen zullen komen. 

EEN ALIEN IN DE GROTE KERK? 

Wim Voorbraak 
 
Hij/zij oogt een beetje als een buitenaards wezen, met grote 
ogen die, als lenzen, de directe omgeving observeren en vast-
leggen en antennes die continu contact houden met het 
“moederschip”. Wat doet zo’n schepsel op drie poten bij ons 
in de kerkzaal? Heeft toch een alien de sloten van de kerk we-
ten te openen om een rust plek te vinden, centraal in de kerk-
zaal? Misschien jammer voor al die bedenkers van al wilde 
verhalen die rondzwerven op de sociale media. Maar hier 
stopt mijn verhaal! We doen mee met een experiment van de 
Schager fotograaf Sebastiaan van Stam om belangrijke gebou-
wen in beeld te brengen met een speciale camera, die in één 
keer de gehele omgeving van de camera in beeld brengt. Al-
leen een kleine cirkel tussen de driepoot waar de camera op bevestigd is, ziet de ca-
mera niet. 
Op onze website is het resultaat te zien van dit experiment: Je kunt een wandeling ma-
ken vanaf de Markt, het trapje op naar de ingang van de kerk en daarna onze kerk van 
binnen bekijken. U krijgt dan een beeld van de kerk in coronatijd met maximaal 30 
lege zitplaatsen en een lege Hans Leijdekkerszaal. Digitale lezers kunnen klikken op 
https://www.sebastiaanvanstam.nl/kerk/ 
Sebastiaan Schippers verzorgt de muziek op de achtergrond. De lezers van de papieren 
versie van ons blad verwijs ik naar de website. U kunt op deze manier dwalen door uw 
kerk: het is als of u weer even terug bent! 

https://www.sebastiaanvanstam.nl/kerk/
https://www.sebastiaanvanstam.nl/kerk/
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Ik kwam in contact met de fotograaf naar aanleiding van een foto die hij gemaakt had 
met een drone. Een deel van de foto mochten wij gebruiken voor de kerkbalansfolder. 
Uitvergroot als poster bevestigt wat wij als kerkmensen allang wisten: De Grote Kerk 
op de Markt is het hart van Schagen! 
 

HERINNERINGEN AAN JAN POST HOSPERS 

Heleen en Henk van Zanten 
 

In 1985 kwamen Jan Post Hospers en Trijnie 
Plattje als predikanten in dienst van de Ge-
reformeerde Kerk in Schagen. Ze gingen wo-
nen aan de Essenlaan. Beiden werkten ze 
50%. Omdat één van ons in de kerkenraad 
zat gingen we na de vergadering vaak even 
napraten. Voor hen was Schagen nieuw en 
kerkenraadsvergaderingen ook. Hoe werkt 
dat allemaal in en om Schagen? Best wel ge-
makkelijk om inside informatie te krijgen. 
We hebben dat zo “ongekleurd” mogelijk ge-
daan. 
Even later werden de contacten intenser en 
plezieriger. We ruilden de krant en later 

pasten we ook wel eens op de jongens. In Schagen hebben Jan en Trijnie 2 zoons ge-
kregen, Gideon en Gersom. 
Tijdens hun studie theologie hebben ze meegedaan aan een uitwisselingsprogramma 
met een universiteit in Cluz Napoca (Roemenië). Dat was nog de tijd van het bewind 
van Ceaucescu. Door deze uitwisseling maakten ze het mogelijk dat Roemeense stu-
denten konden studeren in Nederland. Hiervoor moesten Jan en Trijnie jaarlijks een 
bepaalde periode terug naar Roemenië. In zo’n periode hebben we Gideon als logé bij 
ons thuis gehad. Best gezellig zo’n jochie want onze dochters waren een jaar of 10. 
Later, toen Trijnie zwanger was van Gersom, moesten ze weer naar Roemenië maar 
Trijnie bleef in Schagen en toen ben ik 10 dagen met Jan mee geweest naar Roemenië. 
Thuis hadden we er met elkaar veel over gesproken en het was heel bijzonder om daar 
toen met Jan naar toe te gaan. Zeker in die periode van veel onrust, corruptie en spio-
nage. Ik herinner me dat de gesprekken met de mensen alleen vertrouwelijk werden 
als we buiten in de tuin stonden want daar kon geen afluisterapparatuur zijn! En ver-
der was zelfgestookte pruimenjenever “valuta” om dingen bij de politie en de burge-
meester voor elkaar te krijgen. 

 Jan en Trijnie in 1985 (Foto John Oud, Schager 
Courant) 
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Ook herinner ik me dat ik met een paspoort een half brood kon kopen. De winkels wa-
ren leeg. Een absurd beeld voor een westerling waar alles te koop is. Als mensen vroe-
gen wat we konden kopen in Nederland geneerde ik me voor de verhalen. Zij ervaar-
den dat niet zo en waren blij voor ons dat wij niet hun “ellende” hadden. 
In het begin vertelde ik dat ze beiden parttime werkten. Dat was best een “dingetje”. 
Na verloop van tijd werkten ze beiden fulltime en dat kon toch niet de bedoeling zijn. 
Zowel voor de kerk als voor hen was dat een leerproces. Hoe houdt je werk en privé in 
balans. 
Tijdens de afscheidsdienst van Jan hoorden we dat de periode in Schagen heel belang-
rijk voor hen beiden is geweest. Vooral de directheid van de Westfriezen is hen bij ge-
bleven. Na Schagen vertrokken ze voor een lange periode naar Indonesië. De verschil-
len konden haast niet groter zijn.  
Het tekent het echtpaar: dienend, ondernemend, flexibel en bruggen bouwend. Na de 
buitenlandse periode bleef Trijnie gemeentepredikant en Jan werd een “verbinder” in 
Nederland tussen christenen, moslims en joden. Voor al Jan zijn inspanningen is een 
prijs naar hem vernoemd. Wat een eer! 
Helaas heeft Jan niet lang van zijn pensioen kunnen genieten. Wij wensen Trijnie, Gi-
deon en Gersom veel sterkte en kijken terug op een hele mooie periode met hen in 
Schagen. 
Jan Post Hospers overleed 8 februari 2021 in de leeftijd van 67 jaar. In de online dienst  
van 14 februari  is Jan bij ons in de kerk herdacht. 
 

HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CvK) 

Jan Prij 

 
Door een attente lezer van Onze Kerk werd ik erop attent gemaakt dat in mijn vorige 
stukje twee foutjes stonden. Bij de interieurcommissie ontbrak Gonnie Smit en bij de 
bouwcommissie ontbrak Johan Tuinstra. Gonnie en Johan mijn oprechte excuses. 
Het afgelopen jaar was in meerdere opzichten een bijzonder jaar dat we niet snel zul-
len vergeten. Nog nooit konden we zo lang achter elkaar geen gewone kerkdiensten 
houden, elkaar ontmoeten, samen zingen, reflecteren en geïnspireerd worden. Geluk-
kig konden we al vrij snel apparatuur aanschaffen om de ‘afgeslankte’ diensten op te 
nemen en uit te zenden via ‘kerkdienstgemist’. Deze mogelijkheid zal ook blijven als de 
coronabeperkingen achter de rug zijn. Mooi dat er techniek is. Maar nog mooier is dat 
er mensen zijn die hiermee kunnen omgaan en dat ook willen. Vooral Huib Wagenaar, 
Willeke en Kees van Treuren hebben er erg veel tijd en energie in gestopt om de uit-
zendingen mogelijk te maken. Heel erg bedankt.  
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Inmiddels zijn er ook al twee andere gemeenteleden die de apparatuur kunnen bedie-
nen. Het zou heel mooi zijn dat er nog een aantal gemeenteleden komen die ook b.v. 
een keer per maand de opnames zouden willen verzorgen. BIJ DEZE DUS EEN OPROEP.  
 
Nu we elke zondag achter in de kerk een technisch team hebben komt ook weer een al 
lang levend idee weer boven. Kunnen we ook niet meer en gemakkelijker gebruik ma-
ken van de mogelijkheid om beelden te projecteren zonder daarbij gebruik te moeten 
maken van een los projectiescherm. Projecteren op de muur achter en naast de preek-
stoel zou een goede mogelijkheid zijn ware het niet dat hier vaak de zon voor een hin-
derlijke reflectie zorgt. Om dit te verhinderen zouden de ramen aan de zuidkant van 
een zonwering voorzien moeten worden. Hierover zijn in het verleden ook al voorstel-
len gedaan door de Taakgroep Liturgie. Het CvK was toen evenwel nog onvoldoende 
overtuigd van de noodzaak en hikte nogal aan tegen de vrij hoge kosten. Ook was on-
duidelijk of er zonwering aangebracht mocht worden aan het monumentale gebouw. 
Dit laatste probleem is inmiddels opgelost. Het is wel toegestaan als het maar weer 
netjes verwijderd kan worden. In het CvK hebben we dan ook besloten om aan twee 
gerenommeerde zonweringleveranciers te vragen een passende offerte maken voor 
het leveren en monteren van zonwering voor de ramen aan de zuidzijde.  
In de laatste vergadering van het CvK hebben we ook gesproken over de jaarrekening 
2020. Het ziet er naar uit dat het jaar in financiële zin niet tegenvallend is. In het vol-
gende verslag zal ik daarop terugkomen 
 

ALWEER NIET! 

Wim Voorbraak 
Wanneer anderen zich buigen over het programma voor de 40 dagen periode begint 
bij ons thuis de voorbereiding voor de attentie die door de kinderen van de neven-

dienst bij het verlaten van de kerk worden uitgereikt. Ook afgelo-
pen jaar startte Annemarie bijtijds met de verpakking van rond 
de 150 attenties. Nog volop in veronderstelling dat het coronavi-
rus na een eerste golf wel weg zou ebben. Maar helaas, het liep 
en loopt nog steeds anders. Nu kent de chocola in de doosjes 
geen houdbaarheidsdatum, een nieuw jaar met nieuwe kansen. 
Super toch! We zijn al klaar voor Pasen 2021. Maar jammer dus. 
Elders in dit blad kunt u lezen dat kerkbezoek met Pasen er weer 
niet in zit. Misschien moeten we toch maar gaan nadenken over 

een andere bestemming. 
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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
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familie-bijeenkomsten, jubilea en 
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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
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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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Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies 
Voor particulieren en bedrijven (incl. starters, zzp-ers)! 

 

06 - 48 52 78 30 
 

   Info@vesteringadministratie.nl 

KVK 61399922
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