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Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium 
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HUREN KERKRUIMTE
Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123,
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PASTORES
Ds. A.J. van der Bom  Handelsstraat 5, 1741 AA Schagen; 0224-227396
   e-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com;         mob. 06-83384921
   Werkdagen: maandag t/m donderdag
   Telefonisch bereikbaar van 9.00-21.00 uur
   (behoudens vergaderingen).
Mw. L. Kooiman Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen;                    0228 592970
   e-mailadres:  ljkooiman@gmail.com
   Werkdagen: maandag t/m donderdag 
   Telefonisch bereikbaar van 19.00-19.45 uur.
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VAN DE REDACTIE  

 

Voor u ligt het septembernummer. Het begint nu echt weer op een Onze Kerk oude 
stijl te lijken. Vele activiteiten die ontplooid worden, zelfs het Samen aan tafel (zie 
voor info verderop in dit blad) is weer op het activiteitenrooster terug.  
Activiteit was ook het sleutelwoord van de Startzondag, i.p.v. alleen luisteren ook 
doen in de kerk.  
 
Het is nog niet geheel duidelijk wat het kabinet voor ons in petto heeft aangaande de 
regels waaraan we ons moeten houden. Maar het lijkt erop dat de 1,5 meterregel wel 
verleden tijd zal zijn. Daardoor kunnen we ook weer na de dienst koffiedrinken, waar-
mee een belangrijk sociaal samenzijn zijn weer mogelijk zal zijn.  
Een ander uitvloeisel van deze afschaffing zal zijn dat we vanaf nu weer twee collectes 
per dienst zullen hebben. Deze zullen ook tijdens de dienst gehouden worden. Dus 
houd daar rekening mee. 
 
En u zult wel opgekeken hebben toen deze “Onze Kerk” bij u op de mat viel. Inderdaad 
is het een aangepaste voorkant, met dank aan Nynke Meijer, die deze gemaakt heeft. 
 
De kerk heeft ook een ander aanzicht gekregen, geen eilandjes van stoelen meer maar 
alle stoelen weer keurig op rijtjes.  
Daar onze gemeente een inclusieve gemeente is en niemand wil buitensluiten is er 
een speciale Vesperdienst georganiseerd op 16 oktober.  
 
En wist u dat de (hervormde) kerk ook een kerkzegel had/heeft. In het artikel van Adri-
aan Rodenburg vindt u hierover de info, welke hij na veel speurwerk op het internet 
gevonden heeft.  
 
En dan nog de spreuk van de maand. 
 

Zelfs in het najaar kan de zomer doorbreken. 
 
 
Wieb Koedijk  
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TER OVERWEGING 

Jan Prij 

Wie, Wat, Waartoe  
Zondag 12 september werd de dienst in de Grote Kerk geleid door Erik Jan Tillema, 
sinds 2017 missionair medewerker van Zinvol Zijpe, de pioniersplek van de Protes-
tantse Gemeente Zijpe. Het was een feestelijke dienst omdat de kinderen weer vanuit 
de kerkdienst naar hun eigen vieringen gingen en wij als gemeente weer samen kon-
den zingen. De vreugde voert ons naar dit huis en nog meer ‘fijne’ liederen om te zin-
gen. Ook de verkondiging, voor mij als echte protestant een onmisbaar onderdeel van 
de dienst, was verrassend en inspirerend. Erik Jan behandelde de vraag ‘wie of wat is 
God’. Voor mij kwam dit heel gelegen want deze vraag houdt me de laatste tijd, veel 
meer dan vroeger, nogal bezig. Misschien komt het door de coronatijd waarin we nu 
leven of misschien ook wel door de fase van mijn leven. Als tweede schriftlezing had 
Erik Jan gekozen voor een lied van Marijke de Bruijne, lied 183 uit Zangen van Zoeken 
en Zien (wat een mooie titel voor een liedboek!). De titel van het lied is ‘Geen taal die 
Jou beschrijft’. De kijkers van Kerkdienst Gemist en de mensen in de kerk hebben de 
tekst al een keer gehoord/gezien maar, opdat u het thuis nog eens kunt nalezen, wil ik 
het hier graag doorgeven omdat zo prachtig verwoord wat of wie God is.  

Geen taal die jou beschrijft,  
Geen lied dat jou bezingt,  
Geen kennis groot genoeg,  
Die tot de kern doordringt van wie jij bent, mijn God.  
Ons denken zo beperkt,  
Gaat tot de verste grens  
Waar jij, in majesteit,  
Verscholen en nabij  
Ons even raakt, mijn God.  
Wij scheppen ons een beeld,  
Van jouw aanwezigheid,  
Als duif, als licht, als vis,  
Als trilling in de lucht  
Als weg naar jou, mijn God.  
Verbeelding schiet te kort,  
Jij bent te groot voor ons,  
Een glimp, een flard, een flits,  
Is alles wat wij zien als jij je toont, mijn God.  
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Naast dit prachtige lied als slot nog een voor mij indringende opmerking van de ortho-
doxe rabbijn Mordechai Kaplan over God. Volgens hem is God geen wezen, maar meer 
de natuurlijke, onderliggende morele en creatieve kracht van het universum. De kracht 
die orde schept. En dat is voor mij precies waar het om gaat, een kracht die ons in be-
weging zet. Waarheen en waar naartoe. Denk dan nog eens aan dat andere beeld dat 
Erik Jan doorgaf van God, die zwarte gehandicapte vrouw.  

KERKDIENSTEN 

26 september 2021 
Grote Kerk 
9.30 uur   Drs. G. Scholten, pastor NW Ziekenhuis locatie Den Helder 
1e collecte  Kerk, Energie 
2e collecte  Diaconie, Vredesweek  
Organist  Caroline Schaap 
Er is crèche en kindernevendienst 

3 oktober 2021 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte  Kerk, Instandhouding kerkgebouwen 
2e collecte  Diaconie  
Organist  Hans Stehouwer 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

10 oktober 2021 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. J.C. den Hertog, Alkmaar 
1e collecte  Kerk, Energiekosten 
2e collecte  Werelddiaconaat  
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst 

17 oktober 2021 
Grote Kerk, (her)bevestigen ambtsdragers 
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte  Kerk (kerkelijke activiteiten) 
2e collecte  Diaconie (algemeen) 
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Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Pastor Louise Kooiman 
 

24 oktober 2021 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Drs. J. Prij jr. Rotterdam 
1e collecte  Kerk (energie) 
2e collecte  Diaconie  
Organist  Caroline Schaap 
Er is crèche, kindernevendienst. 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er alweer op en dat geldt ook voor 
de kindernevendienst. We beginnen weer gewoon als vanouds in de kerk en gaan na 
het zingen van het kinderlied en het aansteken van de kaars naar onze eigen ruimte. 
Hopelijk kennen jullie het nog… want dat was wel even geleden!  

Tijdens de startdienst hebben we op een ‘duurzame’ manier gespeeld: het bleek dat je 
met materiaal dat normaal de container in gaat prima speelgoed kan maken. En zo be-
spaar je in één moeite door ook nog flink wat geld! We hebben torens gebouwd en 
bootjes gemaakt. Ook was een deel van jullie actief in de zwerfafval-opruimploeg, zo-
dat de markt er weer een stuk schoner uitzag!  

De komende weken gaan we verder met onze verhalenserie over Abraham, zijn zoon 
Isaak en kleinzoon Jakob. Allemaal ‘grote’ namen uit de bijbel, maar ze maken het el-
kaar soms behoorlijk moeilijk! Daarna gaan we - na een korte tussenstop in het boek 
van de psalmen - door met een aantal verhalen over Jezus uit het bijbelboek Marcus. 
Hiermee zijn we tot aan de adventstijd bezig.  

Tot ziens bij de kindernevendienst!  
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19 september Genesis 24    Isaak krijgt Rebekka als vrouw  
26 september Genesis 25:19-34  Jakob en Esau  
03 oktober Genesis 27:1-40   Jakob bedriegt zijn vader  
10 oktober Genesis 27:41-28:22 Jakob vlucht naar Charan  
17 oktober Psalm 23    De Heer is mijn herder  
24 oktober Marcus 1:21-28   Jezus is sterker dan een onreine geest 

CORONA REGELS KERKDIENSTEN 

Arjan Plomp 
 
Op dinsdag 14 september heeft onze Rijksoverheid de 1,5 meter-samenleving per 25 
september afgeschaft. Dit positieve nieuws heeft ook consequenties voor ons als kerk. 
Maar het is op dit moment niet zeker hoe dit in de praktijk uitgewerkt moet worden: 
moeten kerken ook blijvend controleren bij de ingang, net als in bijvoorbeeld de ho-
reca? Naar verwachting zal in de week van 20 september hier meer over worden be-
kendgemaakt door onze koepelorganisaties. We wachten dit nieuws af en komen ver-
volgens bij u terug wat we concreet willen doen binnen onze gemeente. Blijf hiervoor 
onze website in de gaten houden!  

MEELEVEN 

Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 
 
We leven mee met Rik Laernoes. Rik heeft een spannende operatie ondergaan en wij 
wensen hem, maar ook Adriaan en John veel sterkte in de tijd die komt en wij wensen 
hem een goed herstel toe. 
Wij leven mee met Mart en Greet Kruijff uit Oudesluis. Er is zorg om de gezondheid 
van Mart en wij wensen hem een goed herstel toe. Dat hij steun mag vinden in de 
mensen die in liefde en warmte om hem staan.  
We leven mee met Ide en Jeannette Wolzak, Julianastraat 88, 't Zand. Voor beiden is 
het een intensieve tijd omdat Ide in een medisch traject zit. We wensen beiden sterkte 
toe in deze periode en hopen dat Ide mag herstellen.  

VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 
 
Achtergrondinformatie over komende collecte(s). 
Collecte 26 september (Vredesweekcollecte Kerk in Actie: zending) 
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Israël/Palestina - Joods en Palestijnse kinderen spelen samen 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennia-
lange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezet-
ter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken 
door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken el-
kaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. 
Een klein begin naar meer vrede. 
 
Collecte 10 oktober (Kerk in actie: Kameroen) 
 
Samen werken aan een stabiele toekomst 
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oog-
sten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspel-
baar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie 
leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo 
kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betrekt zowel christenen als moslims 
bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving. 

 

STARTZONDAG: Terug naar normaal; start van het winterseizoen 

Wim Voorbraak 
 
Afgelopen zondag, 12 september, hebben we sinds lange tijd, na afloop van de kerk-
dienst, weer koffiegedronken in de Hans Leijdekkerszaal. De opstelling van de tafels is 
aangepast zodat we tegenover elkaar aan lange tafels zitten. Deze opstelling is afgeke-
ken van de horecagelegenheid Soho, tegenover de toren van de kerk, de plaats waar 
een deel van de gemeente de laatste 6 weken al koffiedronk na afloop van de dienst. 
De week daarvoor zijn we het winterseizoen gestart met een startdienst. Opnieuw 
met noviteit: zonder de laatste maanden gebruikelijke camerabeelden. Voor de vaste 
kijkers was dit wellicht een teleurstelling. Vandaar dat we in dit kerkblad, met foto’s 
verslag doen van de activiteiten van die dag. 
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Onze dominee, Arie Jan, 
had in de vorige Onze 
Kerk al uitgelegd wat 
voor dienst het zou gaan 
worden: deelname was 
mogelijk aan allerlei acti-
viteiten op verschillen 
plekken in de kerk en 
zelfs buiten de kerk; na 
een minuut of twintig 
kon je van activiteit wis-
selen. Thema, niet alleen 
van deze morgen, maar 
van het hele wintersei-
zoen is: Hoe gaan wij om 
met onze aarde? Hoe 
zorgen wij ervoor dat de 
volgende generatie ook 

toekomst heeft? In de terminologie van onze dominee in het vorige kerkblad: ”Ik wil 
jouw toekomst“. Vandaar ook een aangepaste omslag van Onze Kerk, een poster ge-
maakt door een van onze tieners in de kerk, Nynke Meijer. 
Helaas kon Arie Jan de dienst zelf niet bijwonen omdat in de week ervoor zijn moeder 
overleed. Bij de start van de dienst herdacht Louise de moeder van Arie Jan, schoon-
moeder van Kristin en oma van Ezra. 

Misschien omdat het 
mooi weer was, mis-
schien vanwege het 
goede voorbeeld van 
Joep Gootjes in het 
kerkblad, vorige 
maand, groot was de 
belangstelling om de 
terp rond de kerk op te 
ruimen.  
In de consistorie, ach-
ter de preekstoel ging 

een grote groep on-
der leiding van Janny 

Terug naar normaal: koffiedrinken in de HLZ 

Het schoonmaken van de terp 
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de Visser en Wil Adams creatief bezig met groenten. Het bleek vooral een “vrouwen-
ding” met uitzondering van John Hoefsmit, geen mannelijke deelnemers! Er ontston-
den fraaie “eetbare” popjes: appels en tomaten vormden de lijfjes, koolbladen werden 
tot sluiers. Kijkt uzelf naar de afbeeldingen. 
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Bij de afbeeldingen op de vorige pagina, Van links naar rechts en van boven naar beneden: 
Creatief met groente, zingen, schilderen en creatief met afval. Bootjes werden gemaakt van 
kurk. Met een zeiltje en een kunstmatige wind opgewekt dor een ventilator gingen zij op weg 
 
 

 
Creatief met fruit en groenten 

 
 
Een volgende groep oefende onder leiding 
van Wijnand Kramer, voor het slotlied van de 
dienst: ”in de bloembol is de krokus”. Wan-
neer je de tekst leest zou je het niet direct 
denken, maar het gaat gewoon om een lied 
uit het liedboek: Lied 982:1, 2 en 3 . 
 
Sibela Leguijt begeleidde in de HLZ een schil-
derproject, ook weer met de aarde, de natuur 
als onderwerp. Blauw overheerste: schone 
lucht, schoon water, het raakt allemaal op 
wanneer we nu niet in actie komen. De resul-
taten kunt u nog steeds bezichtigen in de HLZ. 
Zelf vond ik frappant hoe mensen een knop 
om kunnen zetten, zich afsluiten voor hun 
omgeving en zo opgaan in het schilderen van 
hun onderwerp.  
 

Ook hier ging het mis met de toren 
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Wik de Visser had in de kerk een “Klaagmuur“ gebouwd. Net zoals in Jeruzalem, kon je 
briefjes bevestigen aan de muur. In de praktijd bleek de naam “zorgmuur” meer van 
toepassing. Veel deelnemers hadden zorg over de toekomst, waar onder leiding van 
Louise, ver-
der over 
werd ge-
praat. Hier-
naast is de 
tekst van 
een aantal 
briefjes 
weergege-
ven. 
 
En dan ten-
slotte onze 
jongste 
kerkgan-
gers. Wan-
neer zij niet 
aan het 
schilderen 
waren, 
bouwden zij 
bootjes. 
Een ventila-
tor zorgde 
voor wind 
in de zeilen. 
En dat alle-
maal ge-
beurde bui-
ten want 
het was fan-
tastisch 
weer. Ande-
ren bouwden een toren van Babel. Net zoals de toren uit de Bijbel haalde hij nooit zijn 
hoogste punt. Voor die tijd stortte hij al in. En dat allemaal onder leiding van Ilse 
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Broeksma en Annemiek Plomp. 
Tenslotte de koffie. De taarten-
bakkers waren hun vakman-
schap niet verleerd tijdens de 
coronaperiode. Heerlijk! 
Natuurlijk waren er ook kerk-
gangers die geen keus konden 
maken tussen de verschillende 
activiteiten of er helemaal geen 
zin in hadden. Die liepen lekker 
rond en keken naar de anderen 
of gingen in gesprek met elkaar.  
U snapt wel dat we dit allemaal 
niet met de camera van “Kerk-
dienst gemist” in beeld konden 
brengen. Bijgaande foto’s ge-

ven een overzicht. Meer foto’s op onze website. 
Jammer dat er minder mensen waren dan in de doopdienst een week eerder. Daar-
naast was er ook nog een quiz. In een volgend nummer komen we daarop terug. 
 

 

INEKE WORDT OPGEVOLGD DOOR 
INEKE EN JACOB FLORIS 

Wim Voorbraak 
 
Binnen onze gemeente kennen we 2 vor-
men van pastoraat. De één wordt geïniti-
eerd vanuit de Pastorale Raad en de pasto-
res, de andere vanuit de Diaconie. Het eer-
ste zou je pastoraat op afroep kunnen noe-
men. Je wilt een gesprek of met je predi-
kant of pastor. Je belt hem of haar. Op de 
website vind je wie in jouw wijk actief is.  

 

 Truus Folkertsma zorgde voor de koffie, een deel 
van de aanwezigen zorgde voor het gebak. 
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Het pastoraat vanuit de diaconie zou je regu-
lier pastoraat kunnen noemen. Bezoekmede-
werkers, meestal dames, brengen gemeente-
leden van 80 jaar en ouder een bezoek met 
hun verjaardag en rond de Kerstdagen. Ook 
gaat men langs bij hoogtijdagen, zoal 50 jaar 
huwelijksfeest enz. Dit bezoekwerk is jaren-
lang georganiseerd door Ineke Schenk, tot 
voor enkele jaren geleden samen met Rini van 
der Weij. Ze is met dit werk als begonnen toen 
ze nog diaken was. Toen ze stopte als diaken is 
ze het bezoekwerk blijven coördineren. Per-
soonlijk heb ik, toe ik nog een rol vervulde in 
het pastoraat, geweldig kunnen samenwerken 
met Ineke. Zij kende bijna alle 75-plussers per-
soonlijk en was bij de meest zelf ook al eens 
persoonlijk aan de deur of zelfs binnen ge-
weest.  

Nadat Ineke aangegeven had te willen stoppen is binnen de groep bezoeksters een op-
volger gezocht.  
Ik heb begrepen dat de Diaconie heel blij is, opvolgers te hebben gevonden in de per-
sonen van Ineke van der Woude en Jacob Floris de Visser 
In de bijeenkomst met bijna alle bezoekmedewerksters van 8 september is afscheid 
genomen van Ineke als coördinator. Vanaf nu is haar organisatorische werk overgedra-
gen aan Ineke van der Woude, het stokje is letterlijk 
overgedragen. Ineke is door de voorzitter van de diaco-
nie Wieb Koedijk bedankt voor haar vele werk. De an-
dere Ineke is succes gewenst met de nieuwe taak.  
De administratieve kant van het werk wordt door Ja-
cob-Floris de Visser overgenomen, dus hem ook succes 
gewenst. 

 
DOOP  
Wim Voorbraak 

 
Zondag 29 september vond er sinds lange tijd weer een 
doopdienst plaats in een bijna volle kerk. Op die dag 
werden te midden van veel familieleden Hannah 
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Doedens en Lieke Kockx gedoopt. Deze keer hoefde er geen vader aan de pas te ko-
men om de visjes aan het doopkleed op te hangen. (foto vorige pagina) 
 

 
 

REGENBOOG VESPER OP 16 OKTOBER 

Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 

Regenboog vesper op 16 oktober in de Grote Kerk op de Markt. 

Van 11 tot 18 oktober staat Schagen in het teken van de Regenboogweek. Vanuit de 
burgerlijke gemeente zal er in deze week aandacht zijn voor diverse vormen van liefde 
in onze samenleving. Deze zullen op verschillende momenten en plekken in Schagen 
aandacht krijgen. De burgerlijke gemeente heeft contact gezocht met onze kerk en zou 
graag willen samenwerken. De kerk op de Grote Markt wil ook een open en inclusieve 
geloofsgemeenschap zijn waar seksuele diversiteit en genderdiversiteit er ook mogen 
zijn. Daarom zal onze kerk ook aandacht schenken aan dit onderwerp.  

Op zaterdag 16 oktober zal er ’s middags om 16.30 uur een Regenboog vesper/viering 
worden gehouden in de Grote Kerk. Iedereen is van harte welkom. 
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TAAKGROEP “LEREN EN DOEN” 

Willeke van Treuren 
 
Er staan een aantal activiteiten op de agenda:  

Gespreksgroep Quin o.l.v. ds. Arie Jan van der Bom  

Vooraf aan de lange onderbreking wegens de coronamaatregelen was er al veel be-
langstelling voor deze avonden. Nieuwe deelnemers kunnen zo meedoen. De Ge-
spreksgroepen zijn elke 3e woensdag van de maand vanaf 15 september 2021, 20 ok-
tober enz. Aanvang 20.00 uur in de Hans Leijdekkerszaal  

Literair Concert door ds. Carel ter Linden en pianiste Mirjam Karres  

Deze voordracht van poëzie en muziek vindt plaats op 26 september 2021  
Aanvang 15.00 uur in de kerkzaal van de Grote Kerk Schagen. Toegang is vrij, collecte 
na afloop. Bij binnenkomst wordt uw naam geregistreerd i.v.m. de coronamaatrege-
len. U kunt zich ook vooraf aanmelden via activiteiten@pgschagen.nl .  

Tischreden  

Volgens traditie organiseren we rond Lutherdag een zogenaamde Tischreden  

Zondag 31 oktober 2021 eten we met elkaar en is er gelegenheid om met elkaar in ge-
sprek te gaan. Het thema is: “Duurzaam leven nu” Inloop vanaf 17.30 uur in de Grote 
Kerk op de Markt te Schagen. Er is een beperkt aantal plaatsen. Vooraf aanmelden via: 
activiteiten@pgschagen.nl  

Van het begin tot het absolute einde  

Theaterstuk over scheppingsverhalen door Erik Jan Tillema en Victor Posch. Vele ver-
halen uit alle hoeken van de wereld over de schepping worden op een humorvolle 
wijze verteld door Erik Jan Tillema, met muzikale begeleiding door Victor Posch. 14 no-
vember 2021 om 15 uur in de Grote Kerk van Schagen. Toegang vrij, collecte na afloop. 
Als dat op dat moment nog nodig is, wordt uw naam bij binnenkomst geregistreerd 
i.v.m. de coronamaatregelen. U kunt zich ook vooraf aanmelden via activitei-
ten@pgschagen.nl .  
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Verdere plannen  

-Film The Way over een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella  
-Muziek- The speed of silence  
-Excursie naar de St. Bavo Kathedraal in Haarlem o.l.v. diaken Piet Steur  
-Taizé gezangen o.l.v. Paul Sanders  
-Activiteiten rond De dag van de aarde in april 2022  
-Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 26 mei 2022. Een vroege wandeling door de natuur 
met enkele meditatieve momenten.  

Alle activiteiten staan open voor iedereen, en zijn vrij toegankelijk 

GESPREKSGROEPEN 

Louise Kooiman 

OUDEREN- GESPREKSGROEP 

Op dinsdag 19 oktober zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
Het thema zal zijn: Hoe kijken we terug op de afgelopen periode  

Na een lange periode proberen we het leven weer op te pakken, ook in de kerk. Daar-
over gaan we samen in gesprek. Iedereen is van harte welkom. 

OECUMENISCHE GESPREKSGROEP 

Dinsdag 26 oktober is de volgende oecumenische gesprekskring in de Grote Kerk. We 
beginnen om 13.30 uur. Het thema is: Heeft de pandemie ons leven veranderd? 
Mocht u interesse hebben kunt u contact opnemen met pastor Louise Kooiman. Van 
harte welkom. 

KRING RONDOM ROUW 

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis en verandering in ons le-
ven. Hoe we hierop reageren en hier mee omgaan is heel persoonlijk. Het voelt als een 
diepe pijn die in je snijdt. Het is of de wereld stilstaat waarbij alle zin en glans uit het 
leven wegvloeit. De tijd van leegte en gemis is verbonden met herinnering, stilte, 
heimwee of soms ook met boosheid en opstandigheid. 
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Hoe mensen met dit verlies omgaan is ingewikkeld en vaak eenzaam. Een eenzame 
strijd van vallen en opstaan en soms heel moeizaam doorgaan. Daarom wordt er het 
komend seizoen een groep rondom rouw gestart, voor mensen die een dierbare heb-
ben verloren.  

Samenkomen om je verhaal met anderen te delen, ervaren dat het heilzaam kan zijn 
om je erkent te voelen in je verdriet, misschien samen te spreken over je twijfels en 
(geloofs)vragen. Met elkaar in gesprek omtrent de weerbarstigheid van ons bestaan. 
Samen zoeken naar waar we elkaar kunnen steunen.  

Deze bijeenkomsten zullen gegeven worden in de Grote Kerk op de Markt in Schagen 
en geleid worden door pastor Louise Kooiman, verbonden aan de PG kerk te Schagen. 
Wie er belangstelling heeft voor deze kring, kan zich opgeven bij pastor Kooiman op 
onderstaand telefoonnummer. De kring zal, bij voldoende deelname, ongeveer begin 
december van start gaan en bij voorkeur overdag. We willen om de twee weken zes 
keer bij elkaar komen. Heeft u nog vragen belt u mij gerust: pastor Louise Kooiman tel. 
0228-592970. 

OPROEP COLLECTANTEN GEZOCHT 

Wieb Koedijk 
 
In de week van 22 t/m 27 november zal de landelijke collecte van Kerk in Actie plaats-
vinden. Dit jaar zal er worden gecollecteerd voor vluchtelingenkinderen in Grieken-
land. Ik heb mij aangemeld als coördinator voor deze collecte. Er zijn al mensen die 
zich bij Kerk in Actie hebben aangemeld als collectant. Maar het zou mooi zijn als zich 
nog (veel) meer mensen zouden aanmelden. Want dat zorgt er ook voor dat we de wij-
ken die een collectant krijgt toegewezen klein kunnen houden, zodat het werk “drage-
lijk” wordt. Zoals met alles het geval is maken veel handen licht werk.  
U kunt zich bij mij aanmelden en dan zal ik u van aanvullende informatie voorzien en 
dan hoort u ter zijner tijd welke “wijk” u toegewezen krijgt (zal altijd in overleg zijn). 
Kan ik op u rekenen? 
 

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN “ONZE KERK” 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres: 
pknschagenzm@outlook.com zoveel mogelijk voor de donderdag! 

 

mailto:pknschagenzm@outlook.com
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Kopij inleveren bij: 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 

 
SCHAGER NACHTVLINDERS XV: CONTACTMAGIE 

Ds. Arie Jan van der Bom 
 

Contactmagie. Ik had er nog niet eerder van gehoord. Maar bij de 
bestudering van het lokale heiligdom Maria-op-de-Keins, de kleine 
kapel net buiten Schagen, kwam dat woord voorbij in de 
secundaire literatuur.    
Het verhaal van Maria-op-de-Keins is bekend. Na een hevige 
storm om en nabij het jaar 1510 spoelt een beeld aan op de West-
Friese Omringdijk ter hoogte van de Keins. Het blijkt te gaan om 
een houten Mariabeeld dat diende als boegbeeld van een schip. 
De dijkwachters die het beeld vinden, pakken het op en wassen 

het schoon in de waterput op een steenworp afstand van de dijk vandaan. Zij plaatsen 
het beeld vervolgens in een klein huisje naast de dijk. Mensen uit de omgeving komen 
nieuwsgierig langs om het beeld te bezoeken. En langzaam maar zeker ontstaat er een 

ware bedevaart. Er doen zich ook mirakels voor. 
Mensen, maar ook veedieren, die drinken van het 
water uit de waterput, worden wonderbaarlijk 
genezen. Tot zover de stichtingslegende van een 
plek die nog altijd druk bezocht wordt. 
  
In dit verhaal is er sprake van contactmagie. Want 
zodra het Mariabeeld in contact komt met het 
water uit de waterput, verandert dit water 

blijvend van karakter. Het is nu geneeskrachtig volgens het volksgeloof.  
  
Het is voor ons moderne, postmoderne en postpostmoderne mensen verleidelijk om 
de wonderbaarlijke genezingen hier te willen verklaren. Bijvoorbeeld door het te 
ontkennen. De genezingen hebben niet werkelijk plaatsgevonden. Het was domweg 
een opgeklopte hype van bijgelovige mensen.  
  

mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:g.leijnse@quicknet.nl
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Of door een medische verklaring. Men at in die tijd veel gepekelde vlees en vis. 
Vanwege de forse inname van zout was de bloeddruk daarom bijzonder hoog wat 
leidde tot allerlei kwalen. Het water uit de waterput bevatte mineralen zoals jodium, 
magnesium en zink. Het is goed mogelijk dat dit een geneeskrachtige uitwerking heeft 
gehad op de mensen die van dit water dronken. 
Of door een antropologische verklaring. Het water uit een waterput was in die tijd nu 
eenmaal heel belangrijk. Het was één van de weinige plekken waar men aan zuiver 
water kon komen. En zuiver water stond in het collectief bewustzijn symbool voor 
levensbron, reinheid, geneeskracht. Wonderbaarlijke genezingen hoorden hierbij, 
pasten binnen dit wereldbeeld en vielen dus min of meer te verwachten. 
Of door een psychosomatische verklaring. Het water uit de put had een 
geneeskrachtige uitwerking omdat de mensen toen zo sterk daarin geloofden. Het 
water werkte als wat wij nu kennen als een placebo-effect. 
Ik zelf neig naar een combinatie van de laatste twee verklaringen. Maar echt verklaren 

kan ik het niet. 
  
Naast het zoeken naar een verstandelijke 
verklaring is er ook een tendens om de hele 
notie van contactmagie als heidens en als 
voorchristelijk af te doen en af te keuren. Vooral 
Protestanten zijn vaak huiverig voor alles wat 
met magie te maken heeft. Want dat valt 
volgens hen onder afgodendienst en druist 

regelrecht tegen de bijbelse normen in. Maar is dat wel zo? 
  
Jezus geneest mensen vaak door handoplegging. Zou je hier niet van contactmagie 
mogen spreken? Of wat te denken van die vrouw die alleen door Jezus’ gewaad aan te 
raken, geneest? Ook in het Oude Testament zijn er opmerkelijke gevallen van 
contactmagie te vinden. Een wel heel opmerkelijk geval trof ik recentelijk aan in het 
boek Koningen. Het gaat dan over de belangrijke profeet Elisa. Er staat dan:  

 
Elisa stierf en werd begraven. Het was het seizoen waarin elk jaar weer Moabitische 
benden het land binnenvielen. Toen de plunderaars eraan kwamen, werd er juist ie-
mand begraven. Snel wierpen ze de dode in Elisa’s graf. Zodra hij in het graf in aan-
raking kwam met het gebeente van Elisa, kwam de dode weer tot leven en stond hij 
op. (2 Kon.13,20—21)  
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Oftewel een opstandingsverhaal door contactmagie waar wij verder niets meer over 
horen! 
Contact maken, iets aanraken, iets dat heilig is voor ons, zelfs kussen met de mond, 
zoals men een icoon kust in de orthodoxe kerken of de bronzen voet van Petrus in de 
Sint-Pieter te Rome, doet iets met ons. Wij verwachten er een heilzame, een helende 
werking van. Hoe zal dat zijn als wij elkaar weer mogen aanraken? Als wij weer handen 
mogen geven? Durven wij dat nog wel? Misschien ervaren wij een siddering? Het zal 
ons veranderen. Ten goede. Noem het contactmagie.  
 

VERSLAG VAN DE GENERALE SYNODE D.D. 11-9-2021 

Jan Prij 
 
Vanwege de coronamaatregelen vergaderden we deze keer weer in Lunteren. Er was 
een volle agenda en aan het eind van de dag bleek dat we niet alles hadden kunnen 
‘afwerken’.  
De indrukwekkende opening werd geleid door Ds. Smedema, hoofd krijgsmachtspredi-
kant, die in uniform (met daar overheen een mooie witte stola) stilstond bij 20 jaar 
“nine eleven” en het verblijf van onze militairen in Afghanistan. 
Zoals gebruikelijk was er na de opening een besloten zitting met verschillende organi-
satorische onderwerpen, zoals benoemingen, de profielen van het moderamen en de 
zittingstermijn van de preses.  
In alle openheid met pers en TV werd het rapport ‘Speelruimte gezocht’ besproken. In 
dit rapport wordt bepleit dat kerkenraden zich bezinnen over de toekomst van hun 
kerkgebouw, zeker als dit een monument is. Samen met de burgerlijke overheid zou 
een zogenoemde kerkvisie opgesteld moeten worden. Een vraag is dan welke speel-
ruimte er is voor gebruik. De gemeenten worden opgeroepen hierover na te denken 
voordat ze het onderhoud niet meer kunnen betalen. Het rapport wordt ter bespre-
king aangeboden aan de kerkenraden en classes. 
Na de lunch werd de kerngemeente Spangen gepresenteerd. Deze kerngemeente is 
ontstaan uit een missionair initiatief in 2005 van de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven. 
Uit dit initiatief is met een pionier en met de bewoners een geloofsgemeenschap ge-
vormd die in 2019 de eerste kerngemeente van de PKN werd. Het was inspirerend om 
te zien hoe deze geloofsgemeenschap op alle dagen van de week present is in deze 
achterstandswijk. 
Niet geheel toevallig misschien behandelden we vervolgens de voorstellen over de 
‘ambtsvisie’. Deze ambtsvisie was nodig omdat er in de afgelopen 20 jaar situaties zijn 
gegroeid b.v. in kerngemeenten waarin (met goedkeuring door de Generale Synode 
maar zonder een echt inhoudelijke discussie over het ambt), niet-ambtsdragers lid zijn 
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van een kerkenraad en niet-predikanten mogen voorgaan in de eredienst en de sacra-
menten bedienen. In de junivergadering lag er een rapport met een stevige ambtsvisie 
en een praktische uitwerking om een en ander goed te regelen. De ambtsvisie werd 
toen unaniem aanvaard maar de voorgestelde praktische uitwerking ging de synode 
een stap te ver. Met dat besluit is toen wel formeel vastgesteld dat er in de PKN naast 
de academisch opgeleide predikant andere voorgangers komen die Woord en Sacra-
ment mogen bedienen. Voor de praktische uitwerking werd gevraagd een voorstel te 
maken voor de septembervergadering. 
Dit voorstel lag nu ter bespreking voor. Hierin wordt een aanpak voorgesteld met ze-
ven (!) werkgroepen. Van de eerste twee werkgroepen (vervolg ambtsvisie en onder-
zoek) worden de taakomschrijvingen gegeven. Van de andere vijf kan dat pas na resul-
taten van de eerste twee. Een keurige gefaseerde aanpak waarvan de eindresultaten 
in de Synodevergadering van april 2023 voorliggen.  
In de gedachtewisseling die volgt blijkt dat er vooral behoefte is aan verduidelijking 
van de urgentie van de problematiek. Wat is nu het echte probleem, hoeveel gemeen-
ten komen in de knel met de preekvoorziening als er enkel voorgangers met preekcon-
sent mogen voorgaan. In hoeveel gemeenten bedienen nu onbevoegden de sacramen-
ten en hoe gaat zich dat ontwikkelen. De werkgroep ‘onderzoek’ moet dit allemaal in 
beeld brengen.  
Toegezegd wordt dat bij de samenstelling van de werkgroepen de synode nadrukkelijk 
betrokken zal worden. Met de toevoeging dat ook de gedachtewisseling in deze verga-
dering bij de uitwerking betrokken zal worden wordt het moderamenvoorstel una-
niem aanvaard. 
Als laatste onderwerp nog een tweetal voorstellen over wijzigingen in de kerkorde. In 
het eerste voorstel wordt geregeld dat er naast de afgevaardigden van de classes en 
de evangelisch-lutherse synode twee vertegenwoordigers vanuit de geestelijke verzor-
ging lid kunnen zijn van de generale synode. Dit voorstel van de kerkorde wordt aan-
vaard. Het andere voorstel betreft de opheffing van gemeenten. Hoe ga je dan om met 
nog aanwezige bezittingen of schulden. Er liggen verschillende voorstelen van het Ge-
neraal College Behandeling Beheerszaken waarvan de meeste worden overgenomen. 
Er is er eentje die veel discussie oproept en dat is het voorstel om een batig saldo dat 
na opheffing resteert toe te laten komen aan een andere ANBI met een soortgelijk 
doel en werkgebied als de gemeente of diaconie in opheffing. De synode vindt dit 
geen goed idee want geld dat aan de kerk is gegeven moet ook in de kerk blijven. Toch 
is hierover het laatste woord nog niet gezegd en zal er nog overleg plaatsvinden voor-
dat er hierover kerkordewijzigingsvoorstellen komen.  
De plaatselijke gemeenten zullen zich dan ook nog mogen uitspreken over de voorge-
stelde wijzingen. 
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Slechts een half uurtje later dan gepland sluit de vergadering om 18:00 uur. 
 

REACTIE OP ARTIKEL “MISSEN” 

Ineke Bakker 

In het vorige kerkblad stond een artikel over missen en de laatste zinnen raakten mij 
enorm, daarom deze reactie om een andere kant te belichten.  

In het laatste stukje van het artikel staat: Iemand missen gaat niet over hoe lang gele-
den je elkaar hebt gezien of hoe lang je elkaar niet hebt gesproken. Het gaat over dat 
ogenblik waarop je iets doet en wenst dat zij er ook lijfelijk bij aanwezig zijn. Dat laat-
ste is precies wat missen is.  

En dat laatste is nou net waarom ik nog niet de diensten kan bezoeken, hoewel ik het 
kerkbezoek ook mis, het samenzijn, het samen zingen en het gezellige koffiedrinken 
mis ik ook enorm twee mensen op de plek waar zij normaliter zaten. Zoals de meeste 
kerkgangers weten zaten wij veelal naast mijn ouders Geert en Roelie Bakker. Het dub-
bele klapje op mijn bovenbeen van mijn vader, blij als hij was als ik naast hem zat. We 
hebben 1x de dienst bezocht en kon alleen maar huilen om het gat naast mij. Ik heb 
geen woord van de dienst kunnen onthouden.  

Sinds de uitbraak van corona hebben wij alleen maar rouwdiensten bezocht en de con-
frontatie met het gemis is groot. Ons gezin en onze familie hebben een pittig jaar ach-
ter de rug. Een aantal uitvaarten en dan nog de uitvaarten waar we niet heen konden 
vanwege corona regels en deze dus alleen via een livestream bezochten. Mijn ouders, 
een vriendin en andere familieleden.  

Het gemis is voor velen van ons pijnlijk duidelijk en daarbij denk ik aan de kleinkin-
deren die niet alleen hun opa en oma Bakker moeten missen maar een aantal van hen 
ook hun andere opa. De broer en zus van mijn vader hebben het afgelopen jaar 3 
broers en 1 zus verloren. De broers en zus van mijn moeder verloren niet alleen hun 
zus maar ook twee zwagers en een neef. En dit alles in nog geen jaar tijd. Dus het 
woord missen is nu voor ons verbonden met verlies. We houden elkaar vast en over-
eind omdat we ze allemaal missen, ieder op zijn eigen manier en we bij elkaar aan een 
half woord genoeg hebben. Dus wij houden het nog even digitaal en we zijn blij dat dit 
mogelijk is. De uitvaarten van mijn ouders zijn vastgelegd via de livestream met dank 
aan de mensen die dat allemaal mogelijk maakten. Huib Wagenaar heeft van deze 
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diensten een prachtig document gemaakt daar zijn we erg dankbaar voor. Dat is ook 
weer het mooie van deze tijd waarin we leven. Als je niet lijfelijk aanwezig kan zijn om 
wat voor reden dan ook dan ben je er toch bij en blijf je op die manier toch verbonden 
met de gemeente. U ziet ons vanzelf weer ergens in de banken schuiven omdat we het 
fijn vinden om de dienst in de kerk te beleven en iedereen weer te zien, te begroeten 

en te spreken. Het komt goed!  

PERSBERICHT VAN 2 ACTIVITEITEN 

 
Oecumenische ontmoetingsdag 

Waar is God in de crisis? 
Vrijdag 29 oktober 2021 
11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 10.30 uur 
Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood, Hoogeweg 65, 1581 PL HEILOO 
 
We hebben te maken met een pandemie, een klimaatcrisis en een vluchtelingencrisis. 

Ook in ons persoonlijke leven kennen we moeilijke momenten. Komt het allemaal wel 

goed? Waarom overkomt mij of anderen dit? In hoeverre geeft het geloof steun? We 

zijn benieuwd naar uw ervaringen. 

 

Geloofsgesprek 

Aanleiding is het proefschrift van ds. Fokko Omta, predikant in Nieuwe Niedorp. Hij is 

op zoek gegaan naar de ware aard van de mens en heeft onderzoek gedaan naar de 

betekenis van ‘zonde’ in een tijd waarin velen niet meer geloven in ‘God als persoon’, 

maar wel openstaan voor het ‘goddelijke’.  

 

Op 29 oktober gaan we met elkaar in gesprek: op zoek naar ons diepste zelf en naar 
wat ons drijft als mens, juist in moeilijke tijden. 
Aanmelden kan door te mailen naar info@oecumenischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoe-
tingsdag. Als u met meerdere mensen komt, vermeld dit dan ook. Er is ruimte voor 
maximaal 30 personen. U ontvangt een week voor bijeenkomst een bevestiging.  
We volgen de Corona richtlijnen van het RIVM. 
 

De uitnodiging en het programma kunt u vinden op de website van het Oecumenisch 
Platform Noord-Holland: Oecumenisch platform NH - Nieuws 

mailto:info@oecumenischplatformnh.nl
https://www.oecumenischplatformnh.nl/2021/08/Oecumenische-Ontmoetingsdag-Waar-is-God-in-de-crisis
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Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact opnemen met 
Kor Berghuis, info@oecumenischplatformnh.nl. Telefoon: 0655884486. 

 

KERKZEGEL PROTESTANTSE GEMEENTE SCHAGEN 

Adriaan Rodenburg 
 
Uit het voorschrift van de particuliere synode van Zeeland in 1591 te Middelburg ge-
houden: 
 

"Degenen die uyt een gemeente vertrecken zal een attestatie ofte getuygenis 
haers wandels bij advijse des kerckenraets medegeven worden onder den segel 
van den kercken, ofte daer geen segel en is van tween onderteeckent" (art.76)8 

 
Hervormde (Nederduits Gereformeerde) gemeenten en ook een aantal gereformeerde 
kerken hadden van oudsher een kerkzegel. Veelal een afbeelding met een bijbeltekst, 
dan de vaste tekst: “Sigilum Ecclesiae” gevolgd door de verlatiniseerde naam van de 
kerkelijke gemeente. 
Het oudste nog bekende Nederlandse kerkzegel dateert van 1572. 
Op de nationale synode van Den Haag van 1586, stelt artikel 75 (van de genomen be-
sluiten) dat lidmaten die uit de gemeente vertrekken een verklaring zal worden mee-
gegeven "onder het zegel van de gemeente". 
Het kerkzegel – Sigillum Ecclesiae – heeft dus oude papieren. 
 
Zowel de hervormde gemeente als de gereformeerde kerk van Delft (waar wij tot 1993 
woonden) kenden dezelfde afbeelding en bijbeltekst uit Mattheüs 13. ‘Delft na(ar) 
dien verborgen schat.’ 
 

44 Wederom is het Koninkrijk der hemelen 
gelijk aan een schat, in den akker verbor-
gen, welken een mens gevonden hebbende, 
verborg dien, en van blijdschap over denzel-
ven, gaat hij heen, en verkoopt al wat hij 
heeft, en koopt dienzelven akker. 

Er werd dus duidelijk ook creatief geparafraseerd. 
 

mailto:info@oecumenischplatformnh.nl
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Voor meer en soms mooie maar soms ook merkwaardige kerkzegels verwijs ik graag 
naar internet. Een uurtje googelen brengt veel moois in beeld.  
 
Het kerkzegel van Schagen 
Al in 2007 – het jaar waarin wij gingen ‘kerken’ in de Grote Kerk op de Markt – was ik 
benieuwd naar het kerkzegel van Schagen. Navraag bij toenmalige kerkenraadsleden 
en mijn eerste zoektocht op internet leverden niets op. Ja, er zou een stempel bestaan 
van de hervormde kerkvoogdij. Ergens op zolder boven de Hans Leijdekkerszaal. Maar 
dat was niet wat ik zocht. 
Onze protestantse gemeente van de Grote Kerk in Schagen heeft weinig archief. Bij de 
kerkbrand van 1895 en de ontploffing van de munitietrein op het station van Schagen 
in september 1944 is veel verloren gegaan. Mogelijk ook het kerkzegel. 
 
Maar er is sinds kort een website Delpher.nl waar heel veel te vinden is in kranten, 
boeken en tijdschriften. Miljoenen teksten uit de periode van de 15e tot de 21e eeuw. 
 
Met de woorden ‘kerkzegel’ en ‘Schagen’ vond ik als eerste een vermelding van een 
attestatie uit 1818. Geen afbeelding maar wel een omschrijving. In ‘Westfriesland’s 
oud en nieuw’ uit 1941 lezen we: 
 

  
 
De roos van Saron komen we tegen in Hooglied 2 vers 1. In de Statenvertaling:  
“1 Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.” 
 
Merkwaardig. Een roos of een lelietje van dalen? Op internet ontdek je ook de nodige 
verwarring over de roos. Overigens ook in Jesaja 35 vers 1 is sprake van een roos.  
“1 De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich 
verheugen, en zal bloeien als een roos.” 
 
Verder zoeken leverde nog een vermelding op van het kerkzegel van de Grote Kerk in 
Schagen en wel in onderstaand boekje uit 1845. 
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Hierin worden alle Nederlandse Her-
vormde gemeenten kort beschreven. 
En ook daar komen we de Roos van 
Saron weer tegen. 
 
Nu is die Roos van Saron uit het Hoog-
lied nog wel een kwestie. Zo heeft de 
NBV “lelie van de Saron”, de Herziene 
Statenvertaling, de Statenvertaling en 
de Naardense Vertaling “roos van Sa-
ron”, terwijl de NBG 1951, de Groot 
Nieuws Bijbel 1996 en ‘Het Boek’ “nar-
cis van Saron” hebben en de Willi-
brordvertaling 1995 “krokus van de Sa-
ronvlakte”.  
Maar welk bloem is de Roos van Sa-

ron? Volgens sommigen zou het gaan om een Lelie, anderen menen een Tulp, een Gla-
diool, een Herfsttijloos of een Zandnarcis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intussen heb ik verder gezocht. Met resultaat!  
 
Het boekje ‘De roos en de lelie’ uit 1869 vermeldt: “Ik ben eene roos van Saron. Ik 
noem hier alleen de kerkzegels der Protestantse gemeenten van Keulen, Frankfort, Gu-
lik, Schagen en Meurs.” In goed gezelschap. Maar er is meer. In 1996 verschijnt er een 
boek “ALS EEN LELIE ONDER DE DOORNEN BESCHRIJVING VAN DE KERKZEGELS VAN DE NEDER-

LANDSE HERVORMDE KERK.” Van T.L. Korporaal, destijds bureau-secretaris bij de kerkpro-
vincie Noord-Brabant en Limburg van de Gereformeerde Kerken en de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Daarin wordt niet alleen melding gemaakt van het Schager kerkzegel, 
er staat een afbeelding bij, aangetroffen op een attestatie uit 1759. 
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De roos toont inderdaad gelijkenis met sommige afbeeldingen van de Schager Tudor-
roos in het stadswapen. 
 
Het historische kerkzegel van de Nederduits Gereformeerde (later Hervormde) kerk 
van Schagen was gevonden! Alleen miste het randschrift. Daarvoor ben ik te rade ge-
gaan bij de kerkzegels door de eeuwen heen, sinds 1572. Een minderheid vermeldt het 
Nederlandse ‘kerkzegel’. Bij de meeste zegels zien we ‘Sigillum Ecclesiae’. En dat aan-
gevuld met de latinisering van de plaatsnaam. Ook dat is terug te vinden op internet: 
Schagensis. Met de klemtoon op de eerste lettergreep. 
Om het zegel in de oude vorm terug te brengen kom je uiteraard terecht bij Willeke 
van Treuren. Uitgangspunt was het ovale zegel zoals in het boek van Korporaal. En dan 
‘aangevuld’ met het randschrift ‘Sigillum Ecclesiae Schagensis’. En zo kwam het door 
Willeke prachtig gestileerde kerkzegel op de zondagse mededelingen van 1 augustus jl. 
terecht. Na wat geschuif met punten en sterren (dank, Willeke) hebben we nu een de-
finitieve versie. 

 
Gebruik 
Veel kerkelijke gemeenten hebben in de afgelopen jaren hun historische kerkzegel 
‘van zolder’ gehaald. Ik vind dat mooi. Het verbindt ons met onze geschiedenis, wat 
Schagen betreft vanaf 1572. Die historie laat door het gebruik van de Tudorroos ook 
zien hoe ‘kerk en staat’ – tot 1798 – in Schagen met elkaar verbonden waren.  
Kerkzegels zien we heden ten dage op briefpapier, websites, brochures etc. Nu heb-
ben we ook een prachtig door Willeke vervaardigde afbeelding van onze Grote Kerk op 
de Markt. Die staat wekelijks op de Liturgie en Mededelingen.  
Enkele suggesties wil ik doen. Bij de glazen sluis bij de ingang van onze kerk staat op 
het rechter paneel een prachtige – geëtste? – afbeelding van de kerk. Op de glazen 
deur zou dit kerkzegel niet misstaan. Al was het maar om een botsing met die deur (is 
mij gebeurd) te voorkomen. 
Maar ook een reversspeldje zou een mogelijkheid zijn. Als teken van verdienste of bij 
afscheid. 
Met Willeke overleg ik nog over een mogelijke polychrome uitvoering in glas in lood. 
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Hoe dan ook, het zegel van de kerk van Schagen is terug. En dat dankzij internet en in 
het bijzonder www.delpher.nl .  
 

ACTIVITEITENROOSTER SEPTEMBER 2021-OKTOBER 2021 

 

 
 

AAN TAFEL 

Het mag weer: 

In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 10 
oktober 2021 weer een gezellige 'Aan tafel!'- mid-
dag gehouden, aanvang 15.45 einde 18.00 uur. De 
kerk is open vanaf 15.20 uur  

Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom. Opgave graag vóór 
woensdag 6 oktober bij: 

Truus Folkertsma 0224-298403 of Ineke Draijer 0224-296794 

Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. U dient 
deze tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 
0224-272888. 

26 sept zondag Literair concert 15:00 uur Grote Kerk

27 sep maandag Cantorij 19:30 uur Grote Kerk

4 okt maandag Cantorij 19:30 uur Grote Kerk

10 okt zondag Aan tafel 15:45 uur Grote Kerk

11 okt maandag Cantorij 19:30 uur Grote Kerk

16 okt zaterdag Vesper dienst 16:30 uur Grote Kerk

19 okt dinsdag Ouderen gespreksgoep 14:00 uur Grote Kerk

18 okt maandag Cantorij 19:30 uur Grote Kerk

20 okt woensdag Gespreksgroep Quin 20:00 uur Grote Kerk

25 okt maandag Cantorij 19:30 uur Grote Kerk

26 okt dinsdag Oecumenische gespreksgroep 13:30 uur Grote Kerk

http://www.delpher.nl/


Gedempte gracht 67 • Schagen

* Bitte kai Rand * Oska

* Pernille Svenre * Marc O’Polo

* Mansted * Blaest jassen

* Baldino * Ritva Falla 

* Eva en Claudi

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted

VAN HOVEN ELEKTRO

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

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

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

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning

Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!

Grote Kerk,
Markt, Schagen
VERHUUR
van ruimtes voor
vergaderingen 
(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor 
concerten, bijeenkomsten e.d. (350 p.)
Informatie/reservering:
Dhr. J. Prij,  Kievitlaan  17, 
1742 AA Schagen tel. 0224 573123

VERHUUR
Kerkje Eenigenburg 
(80-100 p.)
Info bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 
1742 EC Schagen
298101 kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en 
uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.
Website: www.pgschagen.nl



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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

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

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

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en Stijlvol

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar


