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Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken
goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. SChAGeN
Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen
Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkunT 0224-212398
dige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde E schagen@engelhoorservice.nl
modellen.
Maak nu een afspraak.
Gerja.
Tel. 0226-421520.
Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
www.engelhoorservice.nl

Druk: Drukkerij
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)
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(h)eerlijke foodproducten

ONZE KERK
r o t e s ta n t s e G e m e e n t e t e S c h a g e n
PP
ROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN E.O. (I.W.)

HUREN KERKRUIMTE
Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123,
mobiel 06 21202463, e-mail j.prij@quicknet.nl
PASTORES
Ds. A.J. van der Bom
Handelsstraat 5, 1741 AA Schagen; 0224-227396
			 e-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com;
			
Werkdagen: maandag t/m donderdag
			
Telefonisch bereikbaar van 9.00-21.00 uur
			(behoudens vergaderingen).
Mw. L. Kooiman
Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen;		
			 e-mailadres: ljkooiman@gmail.com
			
Werkdagen: maandag t/m donderdag
			
Telefonisch bereikbaar van 19.00-19.45 uur.

mob. 06-83384921

0228 592970

Alle live-uitzendingen vanuit de Grote Kerk zijn via
Kerkdienstgemist.nl continu te volgen, na de uitzending
als stream.
Dit geldt ook voor bijzondere diensten vanuit
Eenigenburg en vanuit de Grote Kerk bij afscheid na
overlijden en herdenkingen.
Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium
online te volgen.
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het zomernummer van 2021. We gaan blij de zomer in. Zoals het nu uitziet
zullen de meeste coronamaatregelen van tafel gaan. Dus we kunnen weer in groten
getale in de kerk komen, wel op gepaste afstand. We kunnen zelfs weer onze stem laten horen (zingen). Helaas moet het koffiedrinken nog even wachten, maar de terrassen rond de kerk zijn uitgebreid dus als u na de dienst een praatje wilt maken met andere gemeenteleden dan kan dat daar. Zie voor uitgebreide informatie het stuk van de
scriba.
Daarnaast beginnen ook de activiteiten een voorzichtige aanvang te nemen. Zie hiervoor het stuk van Adriaan. En als u zelf wat wil doen, misschien is de startzondag dan
een mooi startpunt om weer actief te worden (zie stukje van Louise Kooiman en Arie
Jan vd Bom).
De coronatijd heeft ook een positieve kant. We konden niet meer fysiek bij elkaar komen maar de telefoon bood uitkomst (zie bijdrage Wim Voorbraak).
Daar de vakantie een aanvang neemt gaat de redactie ook enige tijd uit de lucht, vandaar dat het overzicht van de kerkdiensten tot eind augustus loopt.
Daarnaast bevat deze uitgave nog enkele verslagen van vergaderingen en extra informatie over de jaarrekeningen van CvK en diaconie. Het lijkt op het eerste gezicht dat
beide partijen afgelopen jaar veel extra geld hebben binnengehaald, maar bij nader inzien is dit voornamelijk boekhoudkundige winst omdat de bezittingen op een andere,
hogere manier in de boeken worden genoteerd. Voor meer info zie de bijdrages van
Arjan Plomp en Jan Prij.
Tenslotte wil ik u namens de redactie een prettige zomer wensen.
En dan nog de spreuk van de maand.
Vakantie is de tijd om te ontspannen maar ook om een nieuwe start te maken.
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TER OVERWEGING
Paulien Knol
Ode aan de vaders
Het is weer Vaderdagtijd, dus tijd om eens na te denken over
de rol van vaders. Vaders zijn belangrijk in de ontwikkeling
van kinderen. Er zijn veel verschillende soorten vaders maar
wat de relatie met een vader kenmerkt is die van verbondenheid en intimiteit.
Mijn vader was niet vaak thuis, maar als hij er was had hij altijd mooie verhalen, flauwe grappen en slimme rekenraadsels. Later had ik onregelmatig contact met hem. We zagen elkaar als we dat wilden of als de een de ander nodig had. Toen
ik jong was had ik mijn vader meer nodig, toen hij oud werd had hij mij meer nodig.
Kenmerkend aan onze relatie was: liefdevol en vertrouwd. Hij heeft mij vaak uit de
problemen geholpen, hij heeft mij geleerd om op eigen benen te staan en als het nodig was gaf hij een onhandig klopje op mijn schouder. Mijn vader leeft niet meer maar
hij leeft wel voort in mij, ik heb zijn genen gekregen, en ik herken veel van mijn vader
in mijzelf. Mijn kinderen zeggen dan ook regelmatig: Mam je doet net als opa. Zo zijn
vaders wezenlijk onderdeel van ons leven. Elke vader op zijn eigen manier.
Het beeld wat ik van mijn vader heb bepaald mijn beeld van wat ik van God de Vader
heb. Voor mij is God vertrouwd en intiem. Niet omdat ik Hem elke dag spreek, maar
wel omdat hij mij door en door kent. Ik vind het fijn dat er iets of iemand is die mij beter kent dan ik mijzelf ken. Het is fijn om een arm om je heen te voelen als het nodig is,
zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind. Ik vind het troostrijk dat God
van ons houdt, ongeacht wat wij doen, net zoals een vader van zijn kind blijft houden.
Het doet goed om af en toe een gesprek te hebben (gebed zou je het ook kunnen noemen). Het is fijn om af en toe op bezoek te gaan en God te ontmoeten in een dienst.
Het zou fijn zijn als we God en elkaar weer mogen ontmoeten in de kerkdienst.

KERKDIENSTEN
Ook in de komende periode nog geen diensten in het zorgcentrum de Bron
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27 juni 2021, viering toegankelijk voor 50 bezoekers.
Grote Kerk,
9.30 uur
Ds. K.H. Ubels, veteranendienst.
collecte
Pit (Protestants Interkerkelijk Thuisfront), Pro Rege
Lector
Sonja Bastiaan
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is crèche en kindernevendienst
4 juli 2021, viering toegankelijk voor 100 bezoekers.
Grote Kerk,
9.30 uur
Ds. A.J. van der Bom, afsluiting van het jeugdwerk
collecte
Kerk, Instandhouding kerkgebouw
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk
De Onderweg (kerk)dienst in het Kerkje in Eenigenburg is afgelast
11 juli 2021, viering toegankelijk voor 100 bezoekers.
Grote Kerk,
9.30 uur
Ds. A.J. van der Bom.
collecte
Kerk, kerkblad Onze Kerk
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is crèche
De Onderweg (kerk)dienst in het Kerkje in Eenigenburg is afgelast
18 juli 2021, viering toegankelijk voor 100 bezoekers.
Grote Kerk,
9.30 uur
Drs. G. Scholten, pastor NW-ziekenhuis Den Helder.
collecte
Diaconie, Stichting “The Children Our Future”
Organist
Caroline Schaap
Er is crèche
De Onderweg (kerk)dienst in het Kerkje in Eenigenburg is afgelast.
25 juli 2021, viering toegankelijk voor 100 bezoekers.
Grote Kerk,
9.30 uur
Ds. J.C. den Hertog, Alkmaar.
collecte
Kerk, Onderhoud orgel
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is crèche
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De Onderweg (kerk)dienst in het Kerkje in Eenigenburg is afgelast
1 Augustus 2021, viering toegankelijk voor 100 bezoekers, koffie na afloop van de
dienst
Grote Kerk,
9.30 uur
pastor Mw. Jos van Steen, Alkmaar
collecte
Diaconie : Stichting Exodus
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is crèche
Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk
8 Augustus 2021, viering toegankelijk voor 100 bezoekers, koffie na afloop van de
dienst
Grote Kerk
9.30 uur
Drs. J. Prij Jr.
collecte
Kerk, Pastoraat
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is crèche
Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk
15 Augustus 2021
Grote Kerk,
9.30 uur
Ds. A. J. van der Bom
collecte
Diaconie: Kerk in Actie (zending)
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is crèche
Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk
22 Augustus 2021, viering toegankelijk voor 100 bezoekers, koffie na afloop van de
dienst
Grote Kerk,
9.30 uur
Ds. H.R. Hummelen, Egmond Binnen,
start jeugdwerk na de zomervakantie
5

collecte
Organist
Er is crèche

Kerk, Onderhoud orgel
Hanneke Muntjewerf

Kerkje Eenigenburg
10.30 uur: Onderweg kerk

STARTZONDAG
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom
Startzondag op zondag 5 september: Wie helpt er mee?
De startzondag zal op zondag 5 september plaatsvinden. Wij gaan er vooralsnog van
uit dat wij deze startzondag vrijuit kunnen vieren zonder beperkingen vanwege de corona-maatregelen. Wij zijn op zoek naar mensen uit de gemeente die willen meedenken en meehelpen bij de organisatie van deze feestelijke dag. Graag opgeven per email (aj.van.der.bom@gmail.com) of per telefoon (06-8338 4921).

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST
Annemiek Plomp-Baas (Team kindernevendienst )
Misschien dachten we vorig jaar een record te hebben: we zaten er helemaal naast.
Want het afgelopen seizoen was zonder twijfel het vreemde jeugdwerkseizoen ooit!
Groots begonnen met een startweekend, halverwege het adventsproject gestrand,
geen Kerst in de kerk, Palmpasen én Pasen digitaal en pas sinds kort, zelfs nog na Pinksteren, weer in de kerk. Laten we het maar positief blijven bekijken: ik zelf ben in ieder
geval weer een stuk handiger geworden in digitale meetings…
Maar wat was het fijn dat jullie er allemaal weer waren in de kerk. Toch een stuk gezelliger dan een beeldscherm! We hebben de kerk daardoor mooi kunnen versieren
met een meterslange slinger, zodat er meteen een feestelijke sfeer ontstond.
Hoe dan ook, het is nu bijna zomervakantie! Nog maar een paar weken en dan kan de
tent weer uit de berging. Hopen dat het zonnetje een beetje mee blijft werken en dan
gaan we genieten van de zomer. Hier onder vind je het rooster voor de laatste paar
weken. We ronden de serie verhalen over Abraham nog mooi voor de zomer af, zoals
je kunt zien.
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Op 4 juli is de laatste zondag van het jeugdwerk. We hopen daar zeker een feestelijk
tintje aan te geven, dus zorg dat je erbij bent! Alvast een hele fijne zomer gewenst en
tot in augustus,
20 juni : Genesis 18: 16-33 : Abraham bidt voor Sodom en Gomorra
27 juni : Genesis 19 : Lot wordt gered uit Sodom
04 juli: Jakobus 1:1-2 en 12-18 : Volhouden in je geloof

BIJ DE FOTO ↓
Wim Voorbraak
Pinksteren kwam dit jaar net een week te vroeg. Pas de zondag na Pinksteren waren
weer gemeenteleden welkom, weliswaar nog maar 30, maar het begin was er. Enthousiast begroette onze voorzitter Paulien iedereen, voorafgaande aan de dienst. Een extra bijdrage tot het feestelijk nieuw opstarten van het kerkwerk na de corona was het
opstarten van het jeugdwerk. Onze jongeren hielpen hier zelf aan mee door het ophangen van door hun gemaakte slingers bij binnenkomst vanuit hun eigen jeugdhonk.

ZOMERCRÈCHE
Annemiek Plomp-Baas
Ook deze zomer zullen we weer een rooster maken voor de crèche. Zoals altijd zijn alle
kinderen in deze periode welkom. Het streven is elke week iemand in te delen, maar
7

houd de website in de gaten. Mochten wij nu toevallig allemaal tegelijk op vakantie
zijn, dan melden we dat daar!

SPORT
Ds. Peter Verhoeff (classispredikant)
Ik ben er klaar mee. Ik bedoel natuurlijk met alle beperkingen van Corona. Niet zingen
in de kerk. Een stuwmeer aan afgezegde gemeentebezoeken. Bioscopen en theaters
eindeloos dicht. En dan ook nog een mogelijke dreiging van een vierde golf in de
herfst. Ik weet dat Corona nog niet klaar is met ons. Maar ik ben wel even klaar met
Corona.
Daarom verheug ik mij op de sportzomer. Noem het een vlucht, maar ik zie ernaar uit.
EK voetbal, Tour de France en Olympische Spelen vormen het hoofdgerecht. Maar er is
meer: TT, EK hockey, EK Jong Oranje, Wimbledon, FBK games (google maar even) en
Max op Zandvoort. Het is maar een kleine greep.
Ik weet dat er nu mensen in afgrijzen de handen voor de ogen slaan. Bij mij thuis wonen ze ook. En tegenover al die sport staat weliswaar een lawine aan detectives op
NPO 2 en 3. Maar dat is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Voor hen wordt
het een lange, hete zomer. Ik erken het.
Toch laat ik me niet weerhouden te gaan genieten. Er wordt getest en gevaccineerd
dat het een aard heeft en het lijkt veilig te kunnen, een zomer lang. En dus zullen er
straks winnaars zijn en verliezers. Er zal gejuicht worden en getreurd. Vreugde en verdriet scheelt af en toe maar een centimeter. En soms nog minder.
Zelf vind ik het mooiste aan sport dat het een spiegel is van het echte leven. Ook
daarin zijn winnaars en verliezers. En niet iedereen heeft dezelfde kansen. Als ik sport
kijk, zie ik lijden en onrecht. Maar ik zie ook hartstocht en verbroedering. Ik zie heroische verliezers. En soms zie ik degene met de minste kansen toch winnen. Sport is het
leven.
In zijn eerste brief aan Korinthe (9: 24-27) vergelijkt ook Paulus het leven met een
wedstrijd. ‘Er is er maar één die de prijs kan winnen, ren als de atleet die wint.’ Zo is
het in de sport, zo is het leven. Het verschil voor Paulus is de erekrans. ‘De atleet doet
het voor een vergankelijke prijs, wij voor een onvergankelijke.’
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De sportzomer gaat beginnen. Al mijn diensten gaan ondertussen door. En er staan
heel wat gemeentebezoeken op de rol. Vreest niet, ik zal er zijn. En er zal allerlei onvergankelijks besproken worden. Maar tussendoor ga ik ook genieten. Van winnaars
en verliezers. Van vreugde en van tranen. Van mensen en van het leven. Van sport
dus.

MEELEVEN
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom
Wij leven mee met de familie Smit – Jongkees die afgelopen periode hun (schoon)
moeder na een periode van langzaam minder worden, moeten missen. Op zaterdag 29
mei hebben we in een dankdienst voor haar leven, afscheid van haar genomen in de
kerk. Wij wensen de familie Smit veel sterkte met het gemis.
Jaap Schenk mocht gelukkig na een periode van revalidatie in de Magnushof weer naar
huis. Wij wensen Jaap en Ineke samen met hun gezin alle goeds voor in de toekomst
en hopen dat Jaap weer verder mag herstellen.
Wij leven mee met Paulien Knol. Haar man Kees moest worden opgenomen in het ziekenhuis in Amsterdam en een operatie ondergaan. De operatie is goed gegaan en hij
moet nu verder herstellen en dit zal veel tijd kosten. Wij wensen Kees en Paulien en
hun gezin veel sterkte en wensen Kees van harte beterschap toe.
Meerdere mensen in onze
gemeente vieren hun jubileum dat ze zoveel jaren
samen zijn. Als gemeente
feliciteren we hen van
harte met deze gebeurtenis.
In het bijzonder willen we
Klaas en Els Bakker, Kogerlaan 36B85, (Pallene)
feliciteren. foto hiernaast.
Op 16 juni waren zij 65
jaar getrouwd. Wij
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wensen hen samen met hun kinderen en klein- en achterkleinkinderen alle goeds toe
voor de jaren die komen.
Veel mensen gaan deze zomer weer met vakantie nu het allemaal weer kan. Wij wensen allen die weggaan maar ook diegenen die thuisblijven een goede zomer toe.

VAKANTIE DS. ARIE JAN VAN DER BOM EN PASTOR
LOUISE KOOIMAN
Ds. Arie Jan van der Bom is van 28 juli t/m 9 augustus op vakantie. Bij hoge urgentie kunt u terecht bij pastor Louise Kooiman, 06-23711393.
Pastor Louise Kooiman is van 16 tot en met 31 juli en van 13 22 augustus met vakantie. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met ds. Arie Jan van der Bom tel. 06-83384921

OPENSTELING EENIGENBURG OP ZONDAG (HULP GEVRAAGD!)
Trudy Tuinstra

Aangezien de Onderwegkerkdiensten in Juli niet doorgaan en er in Augustus
twee keer een dienst is, wil ik in juli het kerkje graag openstellen op zondagmiddag van 1 tot 4 uur. Daarvoor zoek ik vrijwilligers.
Het gaat om de volgende data: 4 juli, 11 juli, 18 juli en25 juli.
Wie van jullie heeft er een zondagmiddag vrij en vindt het leuk om wat mensen
te ontvangen in Eenigenburg, met mondkapje en anderhalve meter afstand?
VAN DE SCRIBA
Arjan Plomp
Sinds mijn voorgaande bijdrage aan het kerkblad heeft er tussentijds een vergadering
van de voltallige kerkenraad op 19 mei en een vergadering van de kleine kerkenraad
op 16 juni plaatsgevonden. Voor het eerst sinds zeer lange tijd zijn we voor deze vergaderingen fysiek bij elkaar geweest. De volgende zaken:
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Erediensten vanaf 1 juli toegankelijk voor 100 bezoekers en (beperkt gemeentezang.
Registratie van bezoek kan ook ter plekke. Vanaf 1 augustus zal ook weer koffie beschikbaar worden gesteld.
Samenvatting:
• We hopen vanaf 1 juli onze kerkdiensten weer toegankelijk maken voor 100
bezoekers
• Registratie blijft verplicht, maar dat kan zowel ter plekke als online worden uitgevoerd. U kunt dus ook spontaan naar de kerk komen, zonder registratie
vooraf.
• Tijdens de diensten zal (beperkt) door de gemeente worden gezongen, waarbij
we iedereen vragen niet harder te zingen dan ‘praatniveau’. Daarnaast blijven
we voorlopig gebruikmaken van voorzangers.
• Vanaf 1 augustus willen we weer koffie beschikbaar stellen voor de gemeenteleden, met inachtneming van 1,5 meter en mits de coronacijfers zich gunstig
blijven ontwikkelen.
Op dit moment ligt er een stappenplan van de Rijksoverheid, dat de basis moet vormen om stapsgewijs uit de lockdown te komen. Binnenkort zullen vergelijkbare activiteiten in de samenleving (culturele activiteiten waarbij men blijft zitten), verder worden verruimd. Ook voor onze kerk willen met ingang van 1 juli (effectief vanaf zondag
4 juli) de regels versoepelen.
Gezien ons gebouw kunnen we 100 bezoekers ontvangen in onze diensten en toch 1,5
meter bewaren. Hoewel registratie verplicht is, denken we dat dit aantal voldoende
ruim is om spontaan naar de kerk te komen en bij de ingang te registreren. Daarom
kunt u zich op twee manieren gaan registreren met ingang van zondag 4 juli: zowel ter
plekke als online.
Over zang is met name een advies van belang, afkomstig van het CIO (=Interkerkelijk
Contact in Overheidszaken; deze organisatie spreekt direct met de minister). Beperkt
zang op een beperkt volume wordt in dat advies mogelijk gehouden. We hebben besloten dat ook te gaan doen in onze gemeente: tijdens de diensten zal (beperkt) door
de gemeente worden gezongen, waarbij we iedereen vragen niet harder te zingen dan
‘praatniveau’. Daarnaast blijven we voorlopig gebruikmaken van voorzangers en zullen
niet alle liederen collectief worden gezongen.
Vanaf 1 augustus willen we weer koffie beschikbaar stellen. Op dit punt zijn meerdere
geluiden en meningen te bespeuren in onze gemeente. We hebben gemeend dat we
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als kerk dit niet als eerste willen verruimen, maar de gelegenheid aan de horeca overlaten om op korte termijn open te gaan. Daarnaast is het collectief drinken van koffie
vrij kritisch, vanwege de relatief beperkte ruimte in de Hans Leijdekkerszaal tot het
aantal bezoekers. Daarom geven we de voorkeur aan uitstel.
Tegelijkertijd willen we dit niet blijvend uitstellen, ook omdat naar verwachting de coronacijfers zullen blijven dalen. Daarmee zien we de datum van 1 augustus met het nodige vertrouwen tegemoet: de uitrol van het vaccinatieprogramma is dan verder gevorderd en overige activiteiten in de maatschappij zijn dan alweer een maand verder
verruimd.
Ik ben verheugd dat ik deze versoepelingen nu kan aankondigen! We blijven onze
diensten online aanbieden en hopen zo veel gemeenteleden van dienst te blijven op
deze manier!
Jaarrekeningen van de Kerkrentmeesters, Diaconie en het Weeshuis goedgekeurd
In de vergadering van de voltallige kerkenraad hebben we diverse jaarrekeningen behandeld en goedgekeurd.
Jaarrekening College van Kerkrentmeesters
De samenvatting van de jaarrekening van de Kerkrentmeesters kunt u eenvoudig raadplegen via onze website, onder het kopje ‘ANBI info’. Op hoofdlijnen:
-

-

-

Er zijn nieuwe regels opgesteld voor het herwaarderen van onroerend goed en
financieel bezit. Op dit moment betreft dat de pastorie en financieel bezit; de
landbouwgronden zijn nog niet opnieuw gewaardeerd door onduidelijkheid
over de regels hieromtrent. Let wel: de kerkgebouwen en begraafplaatsen
worden niet opnieuw gewaardeerd. Dit heeft grote gevolgen voor de jaarrekening, zoals het resultaat onder laat zien. Elders in dit kerkblad heeft Jan Prij
een uitgebreide toelichting hierover geschreven, maar ook volgend jaar zullen
we opnieuw met deze herwaardering te maken krijgen.
Overgang van adviesportefeuille naar beheerd beleggen: de bank krijgt meer
beleggingsverantwoordelijkheid in plaats van eigen financieel beheer. Het beleggingsprofiel blijft neutraal.
Corona heeft ook financiële effecten. Extra uitgaven voor m.n. kerkdienstgemist (camera’s, abonnementen etc.) en minder inkomsten uit huur en collecten en dergelijke zijn zichtbaar in de jaarrekening.
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-

De begraafplaats krijgt een aparte administratie

De baten-lasten rekening is 30000 euro negatief, maar door winst op beleggingen en
herwaardering van de pastorie is het resultaat ruim 443000 euro van het boekjaar. Dit
resultaat wordt bestemd in reserveringen en vervroegde afschrijving van de aangeschafte installatie voor kerkdienstgemist.
Jaarrekening College van Diakenen
Een korte toelichting op deze jaarrekening:
- De herwaardering van onroerend goed is vanwege technische redenen nog
niet uitgevoerd dit jaar
- Er is een grote gift gedaan, bestemd onder boekpost Diaconie Wereldwijd
- Er is een extra gift gedoneerd aan het Hospice
- Zowel in 2020 als in 2021 is de diaconie actief betrokken bij een aantal transacties rondom landbouwgronden
Het operationeel resultaat van deze jaarrekening is negatief (-10,5 keuro), maar door
onttrekking van specifieke reserves, gecombineerd met een dotatie aan de algemene
reserves, is de jaarrekening nipt positief.
Jaarrekening Weeshuis
Het bestuur van de Stichting voormalig Weeshuis der Nederlands Hervormde gemeente Schagen heeft ook haar jaarrekening gepresenteerd aan de kerkenraad. Samengevat: het vermogen van het Weeshuis is in 2020 toegenomen met € 56.545. Het
resultaat is lager dan 2019 en dit is te wijten aan een lagere pachtopbrengst en een lager koersresultaat van de effectenportefeuille. Ook in 2021 worden lagere opbrengsten verwacht, dan in eerdere jaren.
Eventuele vragen omtrent deze jaarrekeningen kunt u stellen aan de scriba van de kerkenraad.
Herverkiezing ambtsdragers
De volgende ambtsdragers zijn dit jaar aftredend en stellen zich herkiesbaar: Wieb
Koedijk, Arjan Plomp, Jan Prij, Trudy Tuinstra en Heleen van Zanten. Wieb, Trudy en
Heleen kunnen allen herkozen worden voor een ambtsperiode van 4 jaar. Arjan kan
herkozen worden voor maximaal 2 jaar en zit dan aan zijn maximum ambtstermijn.
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Voor Jan Prij verleent de vergadering hem opnieuw dispensatie, zolang hij bovenplaatselijk werk blijft verrichten.
Hoewel de bevestigingsdienst pas in oktober zal plaatsvinden, hebben we dit onderwerp in deze vergadering reeds besproken. Eventuele bezwaren tegen (her)bevestigingen kunt u kenbaar maken bij Paulien Knol, voorzitter van de kerkenraad (ditmaal niet
bij de scriba, omdat hij zelf bij deze verkiezing betrokken is). Daarnaast is er altijd
ruimte voor nieuwe ambtsdragers: we ontvangen graag van u namen van geschikte
kandidaten, die dit werk willen doen.

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Annemarie Voorbraak
Bij deze editie van Onze Kerk vindt u weer de jaarlijkse acceptgiro voor het “plaatselijk
werk”.
Wij willen deze actie dan ook van harte aanbevelen. De digitale lezers krijgen de acceptgiro in de brievenbus. Het zal de laatste keer zijn dat wij voor dit doel met acceptgiro’s werken. Volgend jaar, zullen diegenen die meedoen met digitaal kerkbalans ook
voor deze actie digitaal worden benaderd.
Het bespaart veel tijd en papier en voor de bezorgers het extra werk bij het bezorgen
van Onze Kerk.
Niettemin, deze actie voor alles van harte aanbevolen!

ERVARINGEN MET DE TELEFOONCIRKEL
Wim Voorbraak
Toen de coronapandemie in al zijn hevigheid
losbarstte, kerkbezoek niet mogelijk was, bezoek aan huis gereduceerd werd tot het minimale of zelfs nul wanneer je in een verzorgingshuis verbleef, werd er al snel nagedacht
over alternatieven. Het waren Corine Leijdekkers en Janny de Visser die het initiatief tot
het vormen van telefooncirkels hebben opgestart en mensen hebben benaderd die verder
het initiatief over gingen nemen.
Een van de deelnemers van wie ik gehoord
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had dat hij enthousiast was is Jacob Floris de Visser. Ik ben met hem gaan praten over
zijn ervaringen.
Jacob woont in een voor zijn rolstoel aangepast appartement en werkt 19 uur, ver-

.

deeld over 3 dagen bij Esdégé-Reigersdaal in Broek op Langedijk Tijdens de eerste
lockdown zat hij compleet aan huis gekluisterd, zomer vorig jaar ging hij weer aan het
werk. Een groep vrijwilligers zorgt voor dagelijks vervoer naar de werkplek.
Jacob ervaart de telefooncirkel als heel plezierig. De aanpak is simpel en bevat veel
vrijheid. Sommige leden bellen regelmatig, bij anderen gaat hij met zijn rolstoel zelf op
bezoek. Ook de frequentie van bellen is verschillend. De persoonlijke situatie speelt
ook een rol. De één zoals Jacob, is nog aan het werk, de ander is meestal thuis en ziet
weinig mensen. Anderen zijn met meerderen thuis maar hebben ook graag contact
met andere kerkleden.
Bij toeval(?) bevat de cirkel van Jacob alleen mannen: Rik Laernoes, Adriaan Rodenburg, Dirk van de Plas en Ad Bouterse

VAN DE DIACONIE
Wieb Koedijk
Achtergrondinformatie over komende collecte(s).
Collecte 18 juli (Stichting : The Children:Our Future)
De stichting zorgt voor kinderen in Oeganda. Voornamelijk door het schoolgeld
voor een deel te betalen. Afgelopen jaar waren de scholen gesloten (vanwege Covid-19). De stichting heeft dan ook een deel van de gelden aangewend om voedsel
(wat ze normaliter op school krijgen) te kopen en bijdrage aan medische kosten.
Op dit moment is Oeganda weer in een complete lockdown. Dus weer geen
school. Hoop dat het binnenkort wel mogelijk zal zijn om scholen te heropenen.
Kinderen hebben nu tenminste één jaar onderwijs gemist en kans bestaat dat
sommigen het dan helemaal zullen opgeven. Maar ga ervan uit dat dat niet het
geval zal zijn.
Collecte 1 augustus (Stichting Exodus)
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op
eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen
woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder
criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een
woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600
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vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen,
bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan
een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.
Collecte 15 augustus (Kerk in Actie : Zending)
Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangsburger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd op je
geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt een bijbelschool die
hen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als
christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!

IN MEMORIAM
Annemarie Voorbraak
De afgelopen maand herdachten we tijdens de zondagmorgendienst:
Mw. P (Nel) A. aan de Wiel-Peele, 89 jaar, overleden 5 april j.l.
Mw. Adriana C.M. Visser-Willemstein, 88 jaar, overleden 6
april j.l.
Dhr. Joop de Veer, 84 jaar, overleden 4 mei j.l.
Dhr. Fred Bergmann, 82 jaar, overleden op 9 mei j.l
Mw. Mieke A.J. Groen-Spies, 73 jaar, overleden 15 mei j.l.
Mw. Jantine Smit-Jongkees, 90 jaar, overleden 22 mei j.l.
Dhr. Jan Waag, 86 jaar, overleden 7 april j.l.
Voor al deze gemeenteleden is een ster opgehangen aan het
eeuwigheidskleed.

TAAKGROEP “LEREN EN DOEN” BEGINT WEER
Rik Laarnoes

We beginnen weer!
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Poëzie – muziekvoordracht van ds. Carel ter Linden en pianiste Mirjam Karres.
We beginnen op zondag 26 september met de poëzie-muziek voordracht van ds. Carel
ter Linden en pianiste Mirjam Karres. Deze voordracht begint om 15.00 uur en wordt
gehouden in de kerkzaal van de Grote Kerk op de Markt. Noteert u de datum vast!!
Gespreksgroep Quin
Na de startzondag gaat de gespreksgroep Quin o.l.v. ds. Arie Jan van der Bom weer
van start. De gesprekavonden konden zich in een grote opkomst verheugen en we hopen natuurlijk dat iedereen weer van de partij zal zijn.
Ook nieuwe deelnemers kunnen zo instappen.
De eerste bijeenkomst staat gepland op woensdag 15 september in de Hans Leijdekkerszaal in de Grote Kerk. We beginnen om 20.00 uur.
Tischreden
Het is inmiddels traditie geworden dat we rond Lutherdag – 31 oktober - een Tischreden organiseren. Dit jaar valt 31 oktober op zondag. Dus zondag 31 oktober van 17.00
uur tot 20.00 uur eten we met elkaar en is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te
gaan.
Maarten Luther en zijn vrouw Katharina van Bora organiseerden regelmatig gezellige
maaltijden met vrienden en bekenden. Ook hun zes kinderen deden gewoon mee. Tijdens de maaltijd werd er muziek gemaakt en met elkaar gepraat. Ook dit jaar willen
we dat weer doen. Het thema duurzaamheid zou vorig jaar tijdens de Tischreden aan
de orde komen. Maar die ging toen niet door. Dus nu ‘Duurzaamheid’. Noteert u de
datum vast. Nadere informatie volgt in het volgende kerkblad.
In het vat
Dan zijn er nog diverse andere activiteiten die in de loop van dit seizoen langs zullen
komen.
Zo is er nog het theaterstuk Scheppingsverhalen van Erik Jan Tillema en Victor Posch.
De filmmiddag\avond. De film The way, een indrukwekkende film over een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella staat nog op het programma.
Ook was er muziek. The speed of silence. Een muzikaal stilteprogramma. Wat doet corona met de mensen?
Excursie naar de (katholieke) Kathedrale Sint Bavo in Haarlem o.l.v. RK diaken Piet
Steur. Een activiteit van de Raad van Kerken Schagen eo waar wij ons graag bij aansluiten.
Twee jaar geleden stonden activiteiten rond De dag van de aarde (22 april) gepland.
Wellicht lukt het komend jaar wel.
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En als laatste activiteit noem ik: Dauwtrappen op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei
2022.
We hopen dat er voor ieder wat bij zit. Alle activiteiten staan open voor iedereen, kerkelijk of niet (meer) kerkelijk.
Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk.

BEDANKJE
DANKBAAR
Tijdens onze ziekte hebben heel veel gemeenteleden aan ons gedacht en met ons
meegeleefd. Dit heeft ons heel veel goed gedaan. Onze hartelijke dank hiervoor. We
zijn dankbaar dat het met ons weer de goede kant op gaat. We moeten beiden nog
aansterken maar hebben er vertrouwen in dat het steeds beter zal gaan.
Hartelijke groeten van Ineke en Jaap Schenk

HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CvK)
Jan Prij
Zoals ik al in mijn vorige verslag meldde is in deze periode de jaarrekening een belangrijk bespreekonderwerp in het CvK. Het opstellen van de jaarrekening doet Brenda,
onze administratrice, zo goed mogelijk volgens de richtlijnen van de landelijke kerk. In
het afgelopen jaar is deze richtlijn echter aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat
op de balans voor alle bezittingen de actuele waarde moet worden opgenomen. Deze
verandering is voorgesteld opdat de gemeenten (en de landelijke kerk) een beter inzicht krijgen in de vermogenspositie van de kerk.
Doorvoeren van de veranderingen heeft grote gevolgen voor de jaarrekening en dan
met name voor de balans. Voor onze jaarrekening betreft dit de waarde van de effectenportefeuille, gebouwen en landerijen. Deze wil ik kort behandelen en daarbij zal
blijken dat de nieuwe cijfers niet zondermeer een beter inzicht geven.
De effectenportefeuille: Iedereen die de koersen ook maar een beetje volgt weet dat
de waarde van de aandelen sterk schommelt. Het is dan ook twijfelachtig dat de actuele waarde het juiste beeld geeft van de vermogenspositie. Het is immers slechts een
dagkoers. In het afgelopen jaar is de wereldeconomie ernstig getroffen door de
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coronapandemie, nochtans was de waarde van onze aandelenportefeuille op 31 december 2020 bijna 2 ton hoger dan op 1 januari 2020. De nieuwe richtlijn betekent dat
dit bedrag als een incidentele bate op de jaarrekening moet worden opgenomen. Deze
‘winst’ is echter betrekkelijk want kan door een slechte beurs ook zomaar weer verdampen. Logischerwijs hebben we dan ook besloten een groot deel hiervan op te nemen als herwaarderingsreserve.
Voor de gebouwen moet de meest recente WOZ-waarde worden genomen. Ook hierdoor ontstaat een incidentele bate van ca k€ 250. Een vergelijkbaar bedrag voeren we
op als herwaarderingsreserve pastorie.
De landerijen die de kerk in eigendom heeft moeten worden gewaardeerd op basis
van de waarde in box 3 van de belastingen. Tot nu toe hanteerden we altijd de verkrijgingswaarde. De waarde in box 3 geeft naar ons oordeel echter een verkeerd beeld
omdat hierbij geen rekening wordt gehouden met het feit dat de landerijen worden
verpacht met soms een looptijd van meer dan 20 jaar. Hanteren van de waarde uit box
3 geeft een veel te rooskleurig beeld van de waarde van het bezit. Ons bezwaar is aangekaart bij het CCBB (Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken) en in afwachting van een besluit hierover zullen we vooralsnog de verkrijgingswaarde op de
balans vermelden.
Omdat het overgrote deel van de gewone inkomsten en uitgaven vrijwel niet door de
pandemie worden getroffen, volgen deze dan ook de begroting en resulteren in een
relatief klein negatief bedrag. In de vergadering is verder besloten om de reserve voor
onze begraafplaatsen in Eenigenburg en Valkkoog op te hogen met k€ 20, k€ 25 te reserveren voor zonweringsgordijnen in de Grote Kerk en de aangeschafte camera-installatie in één keer af te boeken als incidentele uitgave. Inmiddels is de jaarrekening
zal met deze aanpassingen ter controle aan onze accountant worden voorgelegd,
heeft deze ter inzage gelegen bij de scriba en is deze inmiddels goedgekeurd door de
kerkenraad.

TER GEDACHTENIS
Louise Kooiman
Op 22 mei overleed in de leeftijd van 90 jaar

Jantine Smit – Jongkees
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Tiny woonde de laatste jaren van haar leven in de Bron en was verhuisd van de Rozenlaan waar ze jaren heeft gewoond. Haar geheugen was minder geworden en ze had
meer zorg nodig. Ze kon ook al jaren niet meer naar de kerk komen omdat haar gezondheid dat niet toeliet. Een lange periode is ze samen met haar man Piet zeer betrokken geweest, eerst bij de gereformeerde kerk en later kwamen ze ook naar de
Grote Kerk.
Tiny Jongkees werd op 23 augustus 1930 geboren in Hoorn in maakte als jong meisje
de oorlog mee. Ze werkte en woonde na de oorlog enige jaren in Andijk en daarna
leerde ze Piet Smit kennen met wie ze trouwde. Ze kregen 4 kinderen: Marijke, Margriet, Kees en Peter. Toen ze in Schagen kwamen gingen ze aan de George Breitnerstraat wonen. Helaas stierf Margriet op 10 jarige leeftijd wat voor het gezin een groot
verdriet was. Ook op latere leeftijd ging dit met Tiny mee en het gemis en de heimwee
was groot. Maar Tiny was ook dankbaar voor haar lange leven en samen met haar man
Piet heeft ze het goed gehad en maakten ze mooie reizen o.a. naar Australië. Toen Piet
na een ongeluk stierf moest ze alleen verder en dat was niet gemakkelijk maar ze was
blij met haar gezin en het goede om haar heen.
Tiny was een zorgzame vrouw die graag haar eigen gang ging, ze hield van structuur en
overzicht. Ze was duidelijk in haar mening en hield van: “doe maar gewoon dan doe je
al gek genoeg”. Ze was gelovig opgevoed en haar vertrouwen in Gods Liefde heeft
haar ook in moeilijke tijden gedragen in haar leven. Ze had een warm hart met gevoel
voor humor. In haar afscheidsdienst lazen we haar belijdenistekst: “Wees getouw tot
in de dood en ik zal u geven de kroon des levens”. Tiny wilde ondanks haar vragen
over het leven blijven geloven in de liefde en trouw van God. Zo hebben we ook afscheid van haar genomen in de Grote kerk met woorden en herinneringen en muziek
die bij haar paste. Daarna hebben we haar bij haar dochter Margriet aan de Hoep begraven. Dat Marijke en Panc, Kees en Nicole en Peter en de klein- en achterkleinkinderen troost mogen hebben aan de goede herinneringen aan hun moeder en oma Tiny
Smit-Jongkees.

INGEZONDEN
Overgenomen, voor een deel ingekort, uit EO-Visie, het omroepblad van de EO
Van de redactie:
We maken er geen gewoonte van om artikelen uit andere bladen over te nemen. Deze
maal een uitzondering. Het betreft een aankondiging van een programma met onze
vroegere predikant, Gerard Rinsma.
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Om de zoveel tijd verschijnen er in de media berichten over dominees die stilzwijgend
of met het nodige tumult hun toga aan de wilgen hangen. Soms gaat hun vertrek gepaard met een schandaal dat breed wordt uitgemeten door regionale en landelijke
media. Anderen vertrekken met stille trom en kiezen voor een leven in de luwte
De vaak welbespraakte predikanten zwijgen doorgaans zelf in alle toonaarden over
hun carrièreswitch. In het nieuwe EO-programma ‘Uitgepreekt’ gaat Margje Fikse in
gesprek met predikanten die hun ambt niet meer kunnen uitoefenen.
Een van de predikanten die geïnterviewd is onze vroegere predikant Gerard Rinsma.
Gerard Rinsma werd op non-actief gesteld na een conflict met de kerkenraad. Peter
van der Laan wordt uit zijn ambt gezet, nadat hij een buitenechtelijke relatie kreeg. Ernest Ouwejan werd, op eigen initiatief, uit het ambt ontheven nadat hij steeds meer
vastliep in de geloofsleer.
Een onderdeel van ‘Uitgepreekt’ is een mini-preek. Veel van deze predikanten hebben
geen afscheid kunnen nemen van hun gemeente. In de mini-preek delen ze hun laatste woorden. Deze mini-preken zijn na afloop van het programma te vinden op het EOplatform Lazarus.
Presentator Margje Fikse is onder de indruk van de verhalen van haar gasten. “Eigenlijk kun je het programma samenvatten in drie woorden: pijn, verdriet, maar ook opluchting. Deze voorgangers hebben jarenlang een eenzame strijd gevoerd, ook als ze
bijvoorbeeld theologisch niet meer met hun kerkenraad door één deur konden. Je
kunt er als dominee met niemand over praten, dus dan voelt het als een bevrijding
wanneer je uiteindelijk géén dominee meer bent.”
'Uitgepreekt' wordt uitgezonden op maandag 14, 21 en 28 juni om 23.20 uur, maandag 5 juli om 22.55 uur. De uitzending met Gerard Rinsma is een week verzet, dit
wordt 28 juni!!!!
Gerard Rinsma is niet echt uitgepreekt. Hij preekt weer bij ons op 31 oktober a.s.

VERSLAG VAN DE GENERALE SYNODE D.D. 12-06-2021
Jan Prij
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In meerdere opzichten een bijzondere vergadering. In de eerste plaats omdat we sinds
november 2019 niet meer fysiek als synode bij elkaar waren geweest. Omdat we toch
nog rekening moesten houden met coronaregels konden we niet in Hydepark in Doorn
bij elkaar komen maar in de Werelt in Lunteren. Het was goed om weer bij elkaar te
zijn om samen met de andere ambtsdragers leiding te geven aan de PKN met zijn vele
geledingen en nogal uiteenlopende opvattingen.
Naast verschillende organisatorische onderwerpen, zoals benoemingen en (verkiezings)procedures die in de ochtend werden afgehandeld, was de middag ingeruimd
voor besluitvorming over het zwaar inhoudelijke rapport ‘Geroepen en Gezonden’
over het ambt. In drie ‘virtuele’ hoorzittingen via het scherm was al duidelijk geworden dat dit onderwerp niet met een eenvoudige hamerslag beklonken kon worden.
Dat het na heel veel heen en weer gepraat en onderhandelen toch lukte een besluitvoorstel over het ambt unaniem te aanvaarden mag ook best bijzonder en volgens het
Nederlands Dagblad zelfs historisch worden genoemd. Wat is de kwestie die de synodeleden zo zwaar op de maag lag.
Met de aanvaarding van het ‘Mozaïek aan kerkplekken’ en de acceptatie van de plaats
van kerngemeenten in dit mozaïek is, zonder een echt inhoudelijke discussie over het
ambt, de situatie gesanctioneerd dat er in de PKN gemeenten zijn waar niet-ambtsdragers lid zijn van een kerkenraad en niet-predikanten voorgaan in de eredienst en de
sacramenten bedienen. In Schagen tillen we hier niet zo zwaar aan, denk ik. Maar ook
hierover hebben we in onze gemeente in het recente verleden nog pittige discussies
gevoerd. Het door een breed samengestelde werkgroep opgestelde rapport ‘Geroepen en Gezonden’ beoogde voor de deels gegroeide praktijk een ambtstheologische
basis te geven. Dit onderdeel van het rapport, met als belangrijkste conclusie dat er in
onze kerk ruimte is voor een verscheidenheid aan voorgangers, ondervond eigenlijk
weinig weerstand. Wel vonden we dat over de andere ambten zoals ouderling en diakenen te weinig werd gezegd.
De grote weerstand zit hem in de praktische uitwerking. Een van de voorstellen is dat
er naast universitair opgeleide predikanten zogenoemde ‘pastors’ komen, dit zijn HBO
theologen of kerkelijk werkers die nog een extra 1 jarige academische opleiding hebben gevolgd. Net als predikanten is er voor de pastors een uitgewerkte set aan arbeidsvoorwaarden en is de rechtsbescherming vergelijkbaar met die van een predikant
en dus duidelijk beter dan die van een kerkelijk werker. Om te voorkomen dat de pastor een goedkoop alternatief wordt voor de predikant, worden voor de vacatures die
ontstaan in de PKN 4 profielen opgesteld. Met deze profielen in de hand moet het
Breed Moderamen van de classis beoordelen en goedkeuren dat de juiste voorganger
op de juiste plaats komt. Dat hiermee een deel van de ‘autonomie’ van plaatselijke
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gemeenten wordt ingeperkt gaat velen te ver. Dat er plaats zou zijn voor voorgangers
die het Hebreeuws of Grieks niet beheersen gaat veel predikanten te ver. Dat het nu al
over belaste breed moderamen van de classis hierdoor extra taken krijgt kan ook niet
op algemene acceptatie rekenen.
Uiteindelijk werd unaniem aanvaard dat het rapport een goede basis biedt voor verdere ontwikkeling van beleid en visie. Met dit besluit is formeel vastgesteld dat er in
de PKN naast de academisch opgeleide predikant andere voorgangers komen die
Woord en Sacrament mogen bedienen. Om de uitwerking hiervan vorm te geven worden een aantal werkgroepen ingesteld waarvan de opdrachten in de komende vergadering van de synode worden vastgesteld.

OVER DE OMSLAG VAN DIT BLAD!
Wim Voorbraak
Deze tekst gaat over de omslag van dit blad en
haar ontwerper. We hebben het over 1994! De Nederlands Hervormde kerk van Schagen e.o. en de
Gereformeerde Kerk van Schagen gaan samen verder. Op weg waren ze al een paar jaar, maar vanaf
nu steeds inniger. Beide kerken hadden een kerkblad, de Gereformeerden hadden “de Wijngaard”
met op de omslag een druiventros, de Hervormde
kerk had “Onze Kerk” met op de omslag, het kon
bijna niet anders, haar visitekaartje, een afbeelding
van de toen nog Nederlands Hervormde Kerk op de Markt. Wanneer je een nieuw begin maakt, start je ook met een nieuw kerkblad dat liefst niet te veel lijkt op een van
haar voorgangers.
Het was Wik de Visser, toen ook al actief, die aanklopte bij Cor de Fouw. Cor kende tijden zijn werkzame leven veel variatie. Gestart als stuurman op de grote vaart moest
hij vanwege gezondheidsredenen stoppen en bouwde hij een carrière op, op het land.
Hij ging eerst in verzekeringen, maar werd later succesvol projectontwikkelaar in de
kop van Noord-Holland, in Schagen maar ook in Den Helder en Alkmaar. Bij het bekijken van foto’s passeren bekende namen als burgemeester De Wilde, wethouder Dick
de Waard, gemeentesecretaris Jos Louter, Willem van Westen, allemaal tachtigers of
zelfs een aantal niet meer onder ons. Ook de periode dat wij zelf in Schagen kwamen
wonen. Dus voor mij als redacteur, bekende namen. Schagen was nog overzichtelijk.
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De burgemeester kon je zomaar op zijn fiets in Schagen tegenkomen wanneer hij aan
het beoordelen was of iets wel of niet in een straat paste.
Een grote klus voor een projectontwikkelaar was in die tijd het zinvol opvullen van de
ruimte aan de Laan op, in de schaduw van de Christoforuskerk, die beschikbaar komt
wanneer het complex van voormalig drukkerij Trapman wordt opgeruimd. Dit was een
van de grote projecten van Cor de Fouw. Inmiddels is een deel weer achterhaald en
staat er nu een gemeentehuis en een appartementencomplex op die plaats.
Maar eigenlijk had Cor naar de kunstacademie gewild. Gestimuleerd door een tekenleraar op de HBS wilde hij doorgaan in tekenen en schilderen. Maar zover kwam het
niet. Vader de Fouw wilde dat er gestudeerd werd voor een baan waarmee je een boterham mee kon verdienen. Toch is naast al het zaken doen, het tekenen altijd een
hobby gebleven. En zo kwam Wik de Visser ook voor de omslag van het nieuw te creeren kerkblad van de gezamenlijke kerken, bij Cor terecht.
Het vermenigvuldigen van drukwerk heeft de laatste 25 jaar een enorme ontwikkeling
doorgemaakt. Toen het nieuwe ontwerp van de omslag gestalte kreeg werd er nog
veel gestencild. Een voorwaarde om een beetje knap reproductiewerk te krijgen was
dat een tekening niet te veel zwarte vlakken mocht bevatten. Die zwarte vakken kostten niet alleen inkt maar zorgde ook dat de gestencilde bladen een elkaar bleven plakken, een nachtmerrie voor de stencilaars in die tijd.
Graag had Cor zijn ontwerp in kleur uitgevoerd gezien. Maar een “Onze Kerk” in kleur
kost het vijfvoudige van het huidige blad. Om toch een indruk te krijgen van hoe zo’n
omslag in kleur eruit zou komen te zien, is het ontwerp bij Cor thuis “in glas in lood”
uitgevoerd, als verjaardagscadeau voor zijn vrouw Françoise. U kunt als lezer nu meekijken. Leuker is nog de digitale versie van ons blad op onze website te bekijken, in
kleur!

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN “ONZE KERK”
Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres: pknschagenzm@outlook.com zoveel mogelijk voor de donderdag!
KOPIJ “ONZE KERK"
Kopij inleveren bij: Mw. A. van Arkel
06-13614761
e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BE-

ZORGING “ONZE KERK”:
Dhr. G. Leijnse Notenhof 87, 1741 VR Schagen 0224-297 094, e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl

24

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,
1742 AA Schagen tel. 0224 573123

* Bitte kai Rand * Oska
Anna Montana * Bitte kai Rand
* Pernille Svenre * Marc O’Polo
Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre
* Mansted * Blaest jassen
Marc O’Polo
* Baldino
* Ritva Falla

Eva en Claudi
* Anno
* Mansted
* Eva en
Claudi
Gedempte gracht 67 • Schagen

VANHOVEN
HOVENELEKTRO
ELEKTRO
VAN
Voor uw • Lichtinstallaties
• Krachtinstallaties
• Beveiliging
Postbus 159, 1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131 Fax 0224 - 273137

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

AANNEMERSTIMMERBEDRIJF BRAM BORST

		

voor onderhoud
en nieuwbouw
aan uw woning

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

Kwaliteit
die staat

UITVAARTBEGELEIDING

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
UITVAARTBEGELEIDING
• Betaalbaar en onafhankelijk

Karin Smit

persoonlijk enenstijlvol
persoonlijk
stijlvol

Tel. 06 81358110

- Een mooi
waardevol
hoeft niet duur te zijn
Tel.
06en81
35 afscheid
81 10
Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624
E-mail
info@janrozing.nl

Webshop www.janrozing.nl

- Ongeacht waar en of u verzekerd bent
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
Dag en
nacht
- Een vrijblijvend
voorgesprek
is altijd mogelijk

bereikbaar

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

