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

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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;         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 decembernummer. Het omvat een langere periode en wel tot begin fe-
bruari. Het is een goed gevuld nummer geworden. Van alle kanten hebben we weer 
kopij ontvangen, waarvoor dank. Zonder kopijleveranciers zouden wij als redactie het 
blad niet gevuld krijgen. 
 
De COVID-19 blijkt Heintje Davids eigenschappen te hebben. Als je denk dat je ervan af 
bent komt het weer terug. En we gaan nu weer de winter in waarin mensen bij elkaar 
klitten. Dus probeer de 1,5 meter in acht te houden, voor uw eigen veiligheid en voor 
die van anderen. En als u nog niet gevaccineerd bent overweeg het dan toch, kan een 
boel heibel besparen. 
 
Maar over het blad. Zoals u al verwacht zult hebben is de kern hiervan de kerstperi-
ode. Helaas kan de Kerstnachtdienst niet in een volle kerk gevierd worden. Maar hoop 
dat u de kans te baat neemt om deze op kerkdienstgemist.nl te gaan zien. Verder zijn 
de reguliere diensten wel toegankelijk omdat ze overdag plaats vinden. En voor zover 
de activiteiten overdag plaats vinden gaan die (ijs en weder dienende) nog gewoon 
door. Dus pak die kans om er even tussenuit te gaan. 
 
En hat laatste nummer van 2021 bevat een terugkijkje op het afgelopen jaar. Daar-
naast een stuk van de scriba over de maatregelen samenhangend met de COVID-19.  
 
En wat ook lezenswaardig is is de column van ds. P. Verhoeff, die sinds begin dit jaar 
een vaste column heeft in Onze Kerk. 
 

Al met al weer een nummer voor elk wat wils.  
Namens de redactie wens ik u en de uwen prettige 
Kerstdagen en een veilig oudejaar toe en dan maar 
weer tot in 2022. 
Spreuk van de maand.  
 
Laat het oude in het oude jaar achter en begin op-
nieuw in het nieuwe jaar. 

 
Wieb Koedijk   
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TER OVERWEGING 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Quia absurdum est  

Vrede op aarde. Jaja. Zucht. Met het kruipen der jaren lijkt kerst een steeds moeilijker 
feest voor mij te worden. Omgeven door onzin waar ik mij steeds moeilijker aan kan 
overgeven. De commercie, de sentimentaliteit, de hypocrisie, de vraatzucht, de kitsch. 
Natuurlijk, wij willen vrede. En in Christus geloven wij dat die vrede binnen handbereik 
is gekomen. Prachtig. Maar wie om zich heen kijkt en het wereldnieuws tot zich door 
laat dringen, beseft dat die vrede nog heel ver weg is. Onmogelijk ver weg.  

Wij, die het voorrecht hebben om te 
leven in het rijke westen, belasten de 
aarde onevenredig. Onze luxe gaat 
ten koste van de aarde. Niet dat wij 
daar heel veel keus in hebben. Hier 
leven betekent de aarde vervuilen, 
de schepping vernietigen, of je nu 
wilt of niet. Met pijnlijke verbazing 
kijk ik elke week in de afvalbak voor 
plastic. Wat een hoeveelheid! 
Waarom gaat dit door? Waarom mag 
dit zo doorgaan? Waarom grijpt nie-
mand in? Als je wilt weten wat het 
betekent om zoals men in de ge-

loofstaal zegt “in zonde geboren” te zijn, is het precies dit: leven volgens een levens-
wijze waaraan vrijwel niemand ontkomt en die de wereld omlaag haalt. Vrij? Helemaal 
niet vrij! Slaafs gebonden aan onheilzame gedragspatronen.  

Wereldwijd stevenen wij af op een humanitaire ramp van ongekende omvang. Wij we-
ten dit al. Door en door. En toch lijken wij niet in staat om het af te stoppen. Ondertus-
sen gaan de kleinere rampen aan de periferie van onze waarneming verder: de kloof 
tussen arm en rijk die alsmaar groter wordt, de uitbuiting, de zelfverrijking, de oorlo-
gen, de hongersnood, de stroom vluchtelingen, het geweld tegen vrouwen, etc.  

Oefenen voor de kinderkerstviering 
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In Europa worden wij vooral in beslag genomen door de pandemie. Zal het ooit nog 
anders worden? Of is Covid-19 een vloek die over de mensheid zal blijven hangen? Een 
eerste grote plaag die ons allemaal raakt, rijk of arm? Niet zozeer als straf. Ja, zo voelt 
het vaak wel. Maar als een simpele consequentie van ons gedrag, onze uitputting van 
de aarde.  

De zoveelste lockdown is inmiddels van kracht. Het betekent onder meer dat de kerst-
nachtdienst niet door kan gaan zoals wij die gewend zijn. Net als vorig jaar trouwens. 
Van tevoren zal iets worden opgenomen en op kerkdienstgemist.nl worden uitgezon-
den. Dat geldt ook voor het kinderkerstfeest. Leuk is anders. Onzeker is nog het aantal 
familieleden dat ik rondom de kersttafel zal mogen begroeten.  

Vrede op aarde. Jaja. De jeu is er wel van af. Hoe kun je dit feest nog oprecht vieren?  

En toch zijn daar de kinderen, de kleine kinderen, die ons misschien de weg kunnen 
wijzen. Want alleen zij vieren oprecht. Altijd. Zij zijn de ware gelovigen van dit feest. 
Hun onschuld, hun gelukkige onwetendheid, maakt mogelijk om de ware engelen van 
kerst te zijn en van vrede te zingen. Ik denk dan ook dat kerst in de kern een kinder-
feest is, bedoeld voor kinderen. Voor volwassenen is dit feest een onmogelijkheid ge-
worden.  

Nu ja, tenzij, tenzij, wij kerst beleven door de ogen van een kind. Dat is ook een we-
zenskenmerk van geloven: om te worden als een kind. Terugkeren naar die oorspron-
kelijk onschuld, die gelukkige onwetendheid. De wereld en al haar sores parkeren. Het 
is er niet.  

Althans nu even niet. Je afsluiten van alle ellende. Vrede-op-aarde is dan een adem-
pauze, een vluchtheuvel, een broodnodig intermezzo. Het is even leven in een droom 
dat alles klopt. Dat alles in orde is. Vrede. Waarom zou dat niet mogen? Wie verbiedt 
mij dat moment?  

Vrede op aarde. Noem het onzinnig. Noem het absurd. Dat is het ook. Want het is er 
niet. En het zal er ook wel nooit komen. En toch is dat het streven. Alleen als ik weer 
leer te geloven als een kind, kan kerst mij iets zeggen, mij vrede brengen. Al was het 
maar voor een dag of twee, of tijdens het zingen van een kerstlied in de kerk of wan-
neer ‘s avonds bij kaarslicht de kalkoen wordt binnengebracht en alle ogen rondom de 
eettafel oplichten.  
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Wij moeten wel geloven in kerst, omdat het anders absurd is. Er is geen andere ma-
nier. Daarmee geven wij opnieuw invulling aan dat adagium van de oude kerkvader 
Tertullianus: Credo quia absurdum est. Ik geloof omdat het absurd is.  

KERKDIENSTEN 

12 december 2021 3e advent 
Grote Kerk,  
10.00 uur   Drs. G. Scholten 
1e collecte  Kerk (energiekosten) 
2e collecte  Kerk in Actie (binnenlands diaconaat)  
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst 

19 december 2021 4e advent 
Grote Kerk,  
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom, m.m.v. cantorij 
1e collecte: Kerk (energiekosten) 
2e collecte: Diaconie 
Organist: Caroline Schaap 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk 

24 december Kerstavond (geen fysieke dienst; alleen online beschikbaar) 
Grote Kerk,  
22.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte: Diaconie : Bus voor Hala Awad 
Organist: Hanneke Muntjewerf 

25 december 2021 1e kerstdag 
Grote Kerk,  
10.00 uur Pastor Louise Kooiman 
1e collecte: Kinderen in de knel 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en Kindernevendienst 

25 december 2021 1e kerstdag  
Kerkje Eenigenburg (geen fysieke dienst; alleen online beschikbaar) 
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10.30 uur Ds. K.H. Ubels 
Ouderling: Trudy Tuinstra 

26 december 2021 
Grote Kerk,  
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom, Morgengebed 
1e collecte: Kerk (Pastoraat) 
2e collecte: Diaconie (algemeen) 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is geen jeugdwerk! 

2 januari 2022 
Grote Kerk,  
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom, Nieuwjaarsdienst 
1e collecte: Kerk (Energiekosten) 
2e collecte: Diaconie (algemeen) 
Organist: Ronald van de Veen 
Er is crèche en Kindernevendienst 

9 januari 2022 
Grote Kerk,  
10.00 uur Drs. G. Scholten 
1e collecte: Kerk (Pastoraat) 
2e collecte: Diaconie (algemeen) 
Organist: Caroline Schaap 
Er is crèche en Kindernevendienst 

16 januari 2022 
Grote Kerk,  
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte: Kerk (Energiekosten) 
2e collecte: Diaconie (Stichting The Children: Our Future) 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk 
 
23 januari 2022 
Grote Kerk,  
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10.00 uur Pastor Louise Kooiman 
1e collecte: Kerk (Energiekosten) 
2e collecte: Diaconie (Protestantse kerk) 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 
30 januari 2022 
Grote Kerk,  
10.00 uur Mw. Ds. W. Roobol 
1e collecte: Kerk (Instandhouding gebouwen) 
2e collecte: Diaconie (Algemeen) 
Organist: Hans Stehouwer 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk 
 
6 februari 2022 
Grote Kerk,  
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom 
1 collecte: Werelddiaconaat 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en Kindernevendienst 
 
13 februari 2022 
Grote Kerk,  
10.00 uur Ds. P. Verhoeff 
1e collecte: Kerk (Pastoraat) 
2e collecte: Diaconie (Kerk in Actie (Noodhulp)) 
Organist: Sebastiaan Schippers 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk 

KERST & NIEUWJAAR IN DE GROTE KERK 

Arie Jan van der Bom 

 

Vrijdag 24 december, kerstnacht 
Vanwege de maatregelen rondom corona zal de kerk ’s avonds dicht zijn. Via 
kerkdienstgemist.nl kunt u het nodige bekijken en beluisteren. 
 
15.30 u. Kinderkerstfeest, musical  

http://kerkdienstgemist.nl/
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Via kerkdienstgemist.nl . Zoals u elders heeft kunnen lezen hebben de kinderen van 
onze kerk een kerstmusical ingestudeerd. De opvoering is ‘live’ maar kan op een later 
tijdstip ook nog bekeken worden.  
 
22.00 u. Kerstnachtdienst 
Via kerkdienstgemist.nl beschikbaar vanaf ong. 21.00 u. Voorganger: ds. Arie Jan van 
der Bom. De kerstnachtdienst zal een aangepaste, Hollandse versie van het 
Anglicaanse “Carols & Lessons” zijn. In wisselende samenstelling zullen koorleden van 
onze kerk o.l.v. Wijnand Kramer kerstliederen ten gehore brengen. Tussen de liederen 
in zijn er schriftlezingen uit de kerstevangeliën en korte bijpassende meditaties waarin 
telkens een link naar het heden wordt gelegd.  
 
Zaterdag 25 december, 1e kerstdag 
10.00 u. Kerstdienst 
Voorganger: pastor Louise Kooiman. Deze dienst zal gelukkig gewoon kunnen 
plaatsvinden in de kerk. Er zal een muzikale bijdrage zijn van het mannenkwartet: Jan 
Prij, Wik de Visser, Wijnand Kramer, Jan Bruin. 
 
Zondag 26 december, 2e kerstdag 
10.00 u. Ingekorte kerkdienst 
Voorganger: ds. Arie Jan van der Bom. De eredienst gaat door. Ook als die op 2e 
kerstdag valt! Deze dienst zal wel een alternatief karakter hebben. Er is een intredelied 
en een slotlied. Daartussen zullen kerstgedichten van Nederlandse dichters worden 
voorgedragen. Met hier en daar een woord van uitleg.  
 
Zondag 2 januari, 1e zondag van het nieuwe jaar 
10.00 u. Ingekorte kerkdienst 
Voorganger: ds. Arie Jan van der Bom. Na een wat kortere dienst dan wij gewend zijn, 
drinken wij op gepaste afstand (vanwege de corona-maatregelen) koffie en wensen 
elkaar een gelukkig nieuwjaar.  
 

VAN DE KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 

Inmiddels is het adventsproject gestart en we werken met z’n allen hard aan een ‘klas-
siek’ knutselproject. Het zijn hele gezellige ochtenden op onze kindernevendienstzol-
der! We hopen het resultaat te kunnen laten zien in de dienst op 1e kerstdag.  

http://kerkdienstgemist.nl/
http://kerkdienstgemist.nl/
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Hieronder zie je de verhalen die de komende weken nog langs zullen komen. Maar het 
rooster gaat verder: tot in het nieuwe jaar. Dan beginnen we aan een serie spannende 
verhalen over Jozef.  

Omdat dit kerkblad zo ver vooruit in de tijd gaat, is dit ook alvast de plek om jullie na-
mens de kindernevendienst fijne feestdagen en een goed 2022 toe te wensen!  

Tot ziens in de kerk!  

5 december, 2e advent  Lukas 1: 26-38  Waar kom je vandaag?  
12 december, 3e advent   Lukas 1: 39-56  Voel jij dat ook?  
19 december, 4e advent  Lukas 1: 57-80  De toon is gezet  
25 december, 1e kerstdag Lukas 2: 1-20  Wat neem je mee?  
2 januari      Mattheüs 2:1-12  Weet jij het?  
9 januari      Genesis 37   Jozef verkocht als slaaf  
16 januari     Genesis 39   Jozef en de vrouw van Potifar  
23 januari      Genesis 40   De dromen van de schenker en de bakker  
30 januari      Genesis 41   De droom van de farao  
6 februari      Genesis 42   Jozefs broers halen graan in Egypte  
13 februari      Genesis 43-44  Benjamin gaat mee naar Egypte  
20 februari      Genesis 45:1-36:7 Jozef herenigd met zijn broers en vader 
 

KINDERKERSTFEEST 

Annemieke Plomp-Baas 

Ook dit jaar hopen we het kerstfeest samen op een mooie manier te kunnen vieren in 
de kerk. We zijn al druk aan het oefenen voor de musical, die we voor alle ouders, 
broers en zussen gaan opvoeren. Misschien is het publiek dit jaar dus wat minder 
groot dan we gewend zijn, maar het verhaal dat we gaan vertellen is zeker niet minder 
mooi!  

We gaan op pad met Jasmine, de dochter van een wijze geleerde uit het Verre Oosten. 
Zij gaat stiekem zelf achter de ster aan die haar vader aan de hemel heeft ontdekt, 
want zij wil die Koning die ergens is geboren ook wel eens ontmoeten! Voor de zeker-
heid neemt ze wat cadeaus mee voor het kind. Maar de reis verloopt heel anders dan 
ze had gedacht en aan het einde doet Jasmine een hele mooie ontdekking…  
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Het kinderkerstfeest vindt plaats op 24 december om 15.30 uur.  

Helaas dus alleen toegankelijk voor ouders, broers en zussen van de acteurs. 
Maar…achter de schermen wordt eraan gewerkt om het feest uit te zenden via kerk-
dienstgemist.nl. Zo kunt u als gemeente meegenieten, en zelfs opa en oma aan de an-
dere kant van het land. Wij houden u op de hoogte via de website! 

MEELEVEN  

Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 

Wij leven mee met de familie Meijnikman, die hun man, vader en opa Reijndert Nico-
laas–Rein, moesten loslaten. Hij overleed op 11 november in het bijzijn van zijn vouw 
Nellie. Wij wensen zijn gezin veel kracht toe in de tijd die komt.  

Op 17 november overleed Nico Kuin, echtgenoot van Netty Kuin-Keesom. Nico was 
verbonden aan de Katholieke kerk maar was bij onze kerk betrokken vanwege zijn in-
zet voor de Raad van Kerken en zijn jarenlange contact met de groep: Schagen-Dippol-
diswalde . Wij wensen Netty en haar gezin veel steun aan de goede herinneringen aan 
Nico. De decembermaand is voor veel mensen, die een geliefde kwijt zijn geraakt aan 
de dood, een moeilijke maand. Veel gezinsbijeenkomsten en feesten waarin de lege 
plaats vaak zo extra voelbaar is. Wij wensen u allen veel kracht toe en liefde om u 
heen dat allen die rouwen zich gedragen mogen weten door de liefde van God.  

KERSTVIERING IN DE KERK OP DINSDAG 21 DECEMBER 

Louise Kooiman 
 
Op dinsdag 21 december is er van 15.00 uur tot 17.00 uur een Kerstviering in de kerk-
zaal in de Grote kerk. Ondanks corona willen we toch bij elkaar komen en Kerst vieren 
en denken dat het op deze manier zou moeten kunnen. Als we de 1 1/2 meter afstand 
bewaren natuurlijk en we zijn verplicht om de corona check van tevoren te doen. 
U zult begrijpen, dat er geen kerstmaaltijd zal zijn maar natuurlijk wel een kopje koffie 
of thee met wat lekkers. Er is zang en muziek, er worden verhalen verteld en we gaan 
in gesprek. 
De mensen van de gespreksgroepen zijn welkom, maar daarnaast is uiteraard ook 
iedereen die het leuk vindt van harte welkom. 
U hoeft u niet op te geven maar kan zo naar de kerk komen. 
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Mocht u vervoer nodig hebben kunt u contact opnemen met pastor Louise Kooiman 
tel. 0228-592970. 
 

KOFFIESCHENKEN 

Annemarie Voorbraak 

Hoewel we nog niet weten wat er ons allemaal nog boven het hoofd hangt, moeten 
we toch al plannen maken voor 2022. Hadden we voor dit jaar nog 28 mensen die be-
reid waren om ons elke zondag van koffie te voorzien, helaas zijn dat er nu nog maar 
18. Gelukkig hebben al 2 nieuwe mensen zich gemeld. Dat betekent wel dat de fre-
quentie dat je koffie moet schenken natuurlijk wel omhooggaat. Daarom doe ik een 
dringend beroep op u, om, als u toch in de kerk bent, wellicht een paar keer per jaar 
koffie zou willen schenken. En heren: Het hoeven niet per se dames te zijn! We heb-
ben 3 heren en 17 dames, dat laat u toch niet op u zitten?  

Ik zie uw reactie graag tegemoet voor het definitieve rooster gemaakt wordt. Alvast 
bedankt. 

VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collecte(s). 

Collecte 24 december (Kerstnachtdienst) : Bus voor Hala Awad 
Hieronder vindt u de info die op de site Ik kan niet meer zonder deze bus | Geld 
inzamelen | Doneeractie.nl staat. De opbrengst van de kerstnachtdienstcollecte 
zal door de diaconie worden verdubbeld. Hala Awad woont in de buurt van Scha-
gen, daarom leek het ons een aansprekend doel.  
 

Mijn naam is Hala Awad,ik ben 24 jaar oud. Ik ben de oudste van vier broers en zus-
sen. Op mijn 17e is er bij mij een ziekte geconstateerd (MNGIE sundroom) dit is een 
zeer zeldzame ziekte waar over de hele wereld ongeveer 100 mensen aan lijden Door 
deze ziekte ben ik door de jaren heen minder mobiel geworden. De ziekte tast name-
lijk mijn spieren en zenuwen aan door mijn hele lichaam, niet alleen mijn armen en 
benen maar vrijwel ook al mijn organen. 
De afgelopen maanden is mijn gezondheid flink achteruitgegaan waardoor ik geen 
kracht meer in mijn armen en benen heb. Lopen ging ook moeilijk, daarom heb ik een 

https://www.doneeractie.nl/ik-kan-niet-meer-zonder-deze-bus/-57670
https://www.doneeractie.nl/ik-kan-niet-meer-zonder-deze-bus/-57670
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elektrische rolstoel gekregen van de gemeente om zo toch nog een beetje zelfstandig 
door het leven te gaan. 
Door mijn ziekte moet ik vaak naar het ziekenhuis in Amsterdam om meerdere speci-
alisten te zien. Omdat ik ook begeleiding nodig heb tijdens mijn afspraken, gaan mijn 
ouders altijd mee. Mijn ouders hebben zelf een personenauto. Daar past mijn rolstoel 
natuurlijk niet in. Daarom zou ik graag een inzamelingactie willen starten om een 
rolstoelbus aan te schaffen. Zo kan ik makkelijker naar het ziekenhuis en ook leuke 
dingen gaan doen samen met mijn familie. 
Het zou mij heel erg blij maken als u samen met mij de droom, een rolstoelbus te ver-
wezenlijken door te doneren. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw donatie. 
 
Collecte 25 december (1e Kerstdag) (Kinderen in de Knel) 
 
Kom op voor kinderen in de knel 
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze we-
reld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen 
beschermt. 
Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen 
extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze kerstcollecte! In de loop van 
2021 maken we via de website en op andere manieren bekend welk kinderproject het 
meest urgent is. 
 
Collecte 16 januari 2022 (Stichting: The Children Our Future) 
Sinds maart 2020 zijn de scholen in Oeganda meestentijds gesloten. Dit betekent dat 
de kinderen daar ongeveer twee jaar achterstand hebben opgelopen. Als het goed is 
zijn de kinderen vanaf 1 januari weer op school. De afgelopen 2 jaar heeft de stichting 
voornamelijk geld overgemaakt om voedsel etc. aan te schaffen. In december zal zij 
weer geld overmaken om de betaling van schoolgelden mogelijk te maken. Zij zal meer 
geld sturen daar in Oeganda schooluniforms verplicht zijn en de kinderen na twee jaar 
te groot zijn geworden om de uniforms te dragen die zij eerder droegen.  
 
Collecte 23 januari 2022 (Collecte Protestantse Kerk) 
 
Kerk in, van en voor het dorp 

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook 
maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk 
biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, ideeën 
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kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om kerk in, van en voor het 
dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben hierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met 
hun buurt. Door samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van beteke-
nis zijn. 
 
 
Collecte 6 februari 2022 (Werelddiaconaat) 
Oeganda: Goed boeren in een lastig klimaat 
 
Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer droogte én 
overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg voedsel te verbouwen. De 
Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en boerinnen in hun strijd om het bestaan. 
Ze krijgen (landbouw)training op demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droog-
tebestendige zaden en houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed 
op te slaan beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis weer 
door aan anderen. 
 

VAN DE SCRIBA 

Arjan Plomp 

Sinds mijn voorgaande bijdrage aan het kerkblad heeft er een vergadering van de 
kleine kerkenraad plaatsgevonden op 28 oktober en een vergadering van de voltallige 
kerkenraad op 24 november. De volgende zaken zijn relevant voor ons kerkblad:  

Onze kerk en corona – samenvatting van recente besluiten  

• Opnieuw worden we geconfronteerd met een situatie van coronamaatregelen  

• We volgen de lijn van de landelijke PKN voor toegang tot onze kerkdiensten  

• We vragen iedereen een mondkapje te dragen bij verplaatsing door het kerk-
gebouw. Op de zitplaats kunt u deze wel afzetten. 

• . Bewaar 1,5 meter afstand en maak ook gebruik van de zijbeuken om afstand 
te creëren.  

• Bij activiteiten die losstaan van de erediensten, zal worden gevraagd om een 
coronatoegangsbewijs (=QR-code)  

• Ook als u wilt koffiedrinken na afloop van de dienst, kan worden gevraagd om 
een coronatoegangsbewijs  
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• Bij gemeentezang willen we ingetogen zingen. Overigens zijn de kerken op dit 
punt momenteel wat strenger qua richtlijn dan de Rijksoverheid zelf voor-
schrijft  

• Voorlopig willen we terughoudend zijn met het organiseren van (grote) evene-
menten  

• Eveneens zullen activiteiten niet plaatsvinden na 17.00u, zolang deze sluitings-
tijd geldt voor andere sectoren  

• De Kerstnachtdienst zal niet fysiek plaatsvinden. In plaats daarvan willen we 
een opname online aanbieden via kerkdienstgemist.nl  

• Tenslotte, de ontwikkelingen zijn momenteel niet te voorspellen; houd 
daarom de website in de gaten voor actuele regels. Het kan zomaar zijn dat we 
toch moeten aanscherpen  

Goedkeuring begroting College van Kerkrentmeester  
  
Het College van Kerkrentmeesters heeft een begroting ingediend voor 2022. Wouter 
Vrolijk heeft de wijzigingen toegelicht, die t.o.v. de eerdere meerjarenbegroting van 
toepassing zijn:  

· meer pachtopbrengsten  
· eerder pensioen pastor Kooiman (niet geheel 2022, maar tot juni 2022)  
· Hogere energiekosten  
· Hogere traktementskosten  
· Meer werk uitbesteed (schoonmaak, groen)  

Daarnaast is het belegd vermogen gegroeid, al is dat niet in de begroting opgenomen.  

Over de verhoogde traktementskosten licht Wouter Vrolijk toe dat vacante gemeen-
ten nu (veel) minder hoeven bij te dragen dan eerder het geval was. Daarnaast is de 
Centrale Kas sterker geïndexeerd dan in eerdere jaren (dit was een paar jaar achterge-
bleven). Tenslotte is de bijdrage voor de pastorie gewijzigd. Dit maakt dat de trakte-
mentskosten hoger uitvallen.  

Qua uitbesteed werk gaat dit om 10.000 euro/jaar (schoonmaak ca 6.000 euro en 
groenvoorziening 4.000 euro). Ook de bankkosten zijn sterk gestegen.  
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De begroting eindigt daarmee negatief voor ca 40.000 euro. Daarbij zijn nog de vol-
gende opmerkingen geplaatst:  
· De invloed op de baten is beperkt  

· De uitgaven zijn geraamd om normale activiteiten mogelijk te maken  
· Koersopbrengsten van beleggingen zijn niet geraamd  
· Het begrotingstekort is er vooral door onzekerheid omtrent inkomsten en niet omdat 
er kwistig wordt uitgegeven  

Nadat er diverse onderdelen zijn bediscussieerd, heeft de kerkenraad de begroting 
verder goedgekeurd.  

Goedkeuring begroting College van Diakenen 

Ook het College van Diakenen heeft een begroting ingediend voor 2022. Hierbij heeft 
Ger Dekker een toelichting gegeven. Een samenvatting: er zijn wat meer pachtop-
brengsten, maar minder renteopbrengsten. Ook vanuit het Bregman-fonds wordt een 
inkomstendaling verwacht: dit fonds maakt vrijwel volledig gebruik van traditionele 
pacht (gereguleerde pacht) en juist deze pachtprijzen dalen. De begroting valt alles bij 
elkaar licht positief uit, ook omdat er minder kosten voor het pastoraat zijn.  

De kerkenraad heeft ook omtrent deze begroting een aantal vragen gesteld en vervol-
gens goedgekeurd.  

Goedkeuring diensten- en collecterooster 2022  

Voor 2022 is er een preekrooster samengesteld, tezamen met overige zaken die bij de 
diensten ingeroosterd moeten worden: de organisten, dienstdoende ambtsdragers, 
collectes, etcetera.  

Het gehele rooster voor 2022 in Schagen is gevuld qua voorgangers; er zijn dus geen 
hiaten op dit punt. De meeste gastvoorgangers zijn bekende namen voor onze kerk, 
alleen ds. W. (Wikke) Huizing uit Den Burg en pastor R. (Robin) Voorn zijn nieuwe na-
men voor ons. Laatstgenoemde is geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marine en hij 
zal invulling geven aan onze Veteranendienst. Voor de diensten in Eenigenburg is het 
rooster overigens nog niet volledig afgerond.  



 

 
 16 

 
  

Na enkele, kleine wijzigingen en de afspraak dat de diensten op 1e Paasdag nog nader 
bepaald zullen worden door de voorganger, ook qua aanvangstijdstip, is het rooster 
voor 2022 goedgekeurd door de kerkenraad.  

Verdere bezinning op onze kerk  
Naar aanleiding van het gesprek met onze classispredikant (zie vorig kerkblad), heeft 
de kerkenraad besloten om drie vergaderingen te beginnen met een gezamenlijke 
maaltijd en deze tijd te gebruiken voor verder gesprek met elkaar onder de thema’s: 
‘wat bezielt je?’, ‘wat bezielt de gemeente?’ om te eindigen met ‘wat bezielt Scha-
gen?’. Na een contemplatief moment naar aanleiding van een bijbeltekst vervolgden 
we het gesprek met elkaar naar aanleiding van de vraag wie voor jou belangrijk is in de 
bijbel en waarom. In drietallen wordt hierover gesproken  

en daarna zijn de gemeenschappelijk kenmerken eruit gehaald. Kernwoorden die hier-
bij zijn genoemd: Erkenning (gezien worden), Vertrouwen, Liefde, Inspiratie, Verge-
vingsgezindheid, Inclusie (iedereen mag meedoen).  

Deze kenmerken raken ons en we verwachten dat ze ook de gemeenteleden zullen ra-
ken. Wat deze kenmerken betekenen in het gemeenteleven, daarover een andere 
keer meer. 

COLLECTEREN, GOED VOOR U!  

Ds. P. Verhoeff 
 
Nee, leuker wordt het er niet op. Ondanks al onze vaccinaties hebben we toch weer te 
maken met beperkingen. ’s Avonds moet alles dicht. Bij restaurants kun je nog slechts 
lunchen. En de fluitsignalen klinken weer akelig kil tegen lege tribunes. 
 
Niet iedereen heeft begrip. Knulletjes van 14 of 15 jaar oud trekken de capuchon diep 
over de ogen en trappen de binnenstad van Rotterdam in puin. Agenten en ambulan-
cemedewerkers moeten niet voor het eerst rennen voor hun leven. En ondertussen 
bedreigt in Den Haag het ene Tweede Kamerlid het andere met een tribunaal. ‘Uw tijd 
komt nog wel!’ 
 
Leuker kan ik het niet maken, en makkelijker ook niet. Maar ik kan er wel iets naast 
zetten. Want net toen het allemaal op een dieptepunt was moest ik collecteren. 
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Evenals vorig jaar voor de vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden. Kerk in Actie 
organiseerde het, en op zaterdagmorgen haalde ik de bus op. 
 
Evenals vorig jaar was het een feest om te doen. Elke deur is een verrassing. Sommi-
gen zijn zakelijk, correct, duidelijk. Maar er is ook een man die opendoet, een danspas 
maakt, de handen spreidt en blij uitroept: tadáááá. Een paar huizen verder zit een 
meisje van 3 op de wc en houdt mij – terwijl haar moeder geld zoekt – tot in detail op 
de hoogte van haar vorderingen. 
 
Maar het meest van al treft mij de gulheid waarmee mensen geven. Soms zie ik aarze-
ling in ogen, maar ‘vluchtelingenkinderen’ blijkt een toverwoord. Bijna niemand wei-
gert. Hoogtepunt van de week is Luuk van 4. Met alle geweld wil hij ook iets geven 
voor de ‘zielige kinderen’. Ik móet mee naar boven, naar zijn spaarpot. 
 
Uit het nieuws krijgen wij wel eens de indruk dat de hele wereld bestaat uit halve ga-
ren en dwazen. Niets blijkt minder waar. Nieuws is alleen maar nieuws als er iets fout 
gaat. Op avonden als deze echter blijkt dat de meeste mensen deugen. Gewone, nor-
male, leuke en lieve mensen die graag iets voor een ander over hebben. Zeker voor 
een ander in nood. 
 
Ondanks Corona is het intussen weer gewoon Advent. De tijd van verwachting van het 
goede. Zo bereiden we ons voor op Kerst. Sinds vorig jaar echter heb ik er een ritueel 
bij. Ik hoop dat er volgend jaar geen vluchtelingenkinderen meer zijn. Maar die collec-
tebus wil ik niet missen. Om eraan herinnerd te worden dat mensen deugen. En om te 
blijven geloven in het goede. 

GEDICHT  

Els en Klaas Bakker 
 
Bijgesloten een gedicht, wat ik maakte, toen we uit Noordlaren vertrokken naar Au-
stralië. Noordlaren ligt aan het Zuidlaardermeer. We woonden er een jaar of 10 van-
wege mijn baan in Groningen en we hadden er een goede tijd. 
 
Wat ik nog even zeggen wou… 
 
Wij wonen al weer vele jaren 
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In ’t dorpje aan het water met het riet 
En daag’lijks kunnen wij ervaren 
Hoe mooi het is, hoe je ervan geniet. 
 
De akkers, bos, het meer, de weiden, 
De lage weg, de molen en de es. 
Zo is ’t eindloos uit te breiden 
Maar dan wordt ’t toch een saaie les. 
 
Straks gaan we ’t plekje hier verlaten: 
Een verre reis naar d’onderkant. 
En dan pas krijg je in de gaten: 
Hoe mooi het is, dit Gronings’ land. 
 
’t Is straks ook Kerst en voor veel mensen 
Betekent dit een volle dis. 
Voor and’ren zijn dit loze wensen: 
’t Gewone eten is voor hen een groot gemis. 
 
U kunt deez’ Kerst ook anders gaan beleven: 
God heeft het beste met ons voor: 
Hij heeft ons toen Zijn Zoon gegeven 
Bij Hem vindt ieder wel een luist’rend oor. 
 
U moet dit niet als wat gepreek beschouwen 
U weet wel, dat ik daar niet echt van hou, 
Maar toch is dit ’t geloof, waarop wij bouwen, 
Dat is ’t wat ik zeggen wou. 

TER GEDACHTENIS  

Louise Kooiman 

1 november 2012 overleed Rein Meijnikman op 69-jarige leeftijd in Sint Maarten.  

Nellie zijn vrouw was bij hem en heeft de laatste jaren voor hem gezorgd toen zijn ge-
zondheid steeds minder werd en hij meer zorg nodig had. Dat waren intensieve jaren, 
maar Nellie heeft dit met veel liefde gedaan.  
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Rein werd geboren in Amsterdam en daar heeft hij tot zijn 12e jaar gewoond. Door het 
werk van zijn vader werd er veel verhuisd. Hij ontmoette Nellie in 1974. Rein zat toen 
op de HTS in Alkmaar richting werktuigbouw. Ze trouwden en kregen 2 kinderen Joppe 
en Stein waar ze zeer dankbaar voor waren. Rein was de steun en toeverlaat van Nel-
lie. Hij de jongen uit de stad en zij het meisje van het platteland.  

Ondanks zijn ziekte klaagde Rein niet. Hij hield van muziek en zang. Ook was hij spor-
tief en hield van voetbal. De zoon en schoondochter van Nellie wonen nu samen in het 
huis aan de Wijzend en dit is voor Nellie een grote steun.  

Wij hebben in het crematorium afscheid genomen van Rein en we hoorden het lied: 
Als de liefde niet bestond van Toon Hermans en lazen psalm 23: De Heer is mijn her-
der.  

Deze woorden gaven Nellie veel troost omdat ze Rein durfde toe te vertrouwen aan 
Gods grote Liefde. Dat Gods liefde hen mag dragen in de tijd die komt.  

Wij wensen Nellie, Joppe en Marlies, Stijn en Charlotte Laure, Hugo en Louise en allen 
die van Rein gehouden hebben veel steun aan de goede herinneringen aan Rein Meij-
nikman.  

GESPREKSGROEPEN 

Louise Kooiman 
 
Oudergespreksgroep  
Op woensdag 12 januari om 14.00 uur Ouderen gespreksgroep HL Zaal  
Het thema is: Sprekende ezels:  
Ezels spreken tot onze verbeelding, in sprookjes en fabels en in bijbelverhalen.  
Waar staan ze voor? 
Iedereen is van harte welkom en we zullen vragen naar de QR code.  
 
Oecumenische gespreksgroep 
Dinsdag 18 januari om 13.30 uur Oecumenische gespreksgroep H.L. zaal  
We willen verder gaan met het Onze vader.  
Het thema is: verzoeking 
Iedereen is van harte welkom en we zullen vragen naar de QR code.  
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Levensverhalen groep 
Dinsdag 25 januari om 10.15 uur levensverhalen groep HL zaal. 
Het thema is: Ouder worden. 
We zullen vragen naar de QR code.  
 
Gespreksgroep  
Woensdag 26 januari 13.30 uur gespreksgroep HL zaal.  
Thema: Hoe lezen we de bijbel? 
We zullen vragen naar de QR code.  
 
Bijbelgespreksgroep 
Dinsdag 1 februari om 14.00 uur Bijbelgespreksgroep HL zaal  
Het thema zal zijn: Een dag apart  
Iedereen is van harte welkom en we zullen vragen naar de QR code.  

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN E.O. 

Arjen Poley 

Ontwikkeling oecumenische vespers  

De Raad van Kerken Schagen heeft nagedacht over het door de deelnemende kerken 
ingebrachte idee om oecumenische vespers te gaan organiseren. Die vespers moeten 
een alternatief zijn voor de reeks oecumenische vieringen op de zondagmorgen, die 
onlangs tot een einde kwam. In het breed oecumenisch overleg werd destijds m.n. ge-
dacht aan oecumenische coördinatie van vespers in de adventstijd en 40-dagen-tijd, 
die hier en daar al werden georganiseerd.  

Een korte inventarisatie leerde ons dat er op dit moment weinig initiatieven beston-
den voor dat soort vespers. De vespers die de PG Schagen in de week voor Pasen orga-
niseert hebben ook meer het karakter van stiltemomenten, contemplaties, en duren 
ca. 20 minuten: voor zo’n korte tijd zullen mensen die verder weg wonen in onze regio 
niet naar zo’n vesper toekomen – en als we als RvK Schagen iets organiseren willen dat 
wel voor onze hele regio doen!  

Velen van ons hadden goede herinneringen aan de Willibrordusvespers die tot voor 
een paar jaar maandelijks door Rik Laermoes en Adriaan Rodenburg in Haringhuizen 
werden georganiseerd. Die waren aantrekkelijk voor veel mensen uit allerlei kerken, 
duurden maximaal 40 minuten en de boden ook ruimte voor ontmoeting na afloop. 
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Zoiets zou een goed alternatief kunnen zijn voor de gestopte zondagse oecumenische 
vieringen. We hebben daarop Rik en Adriaan gevraagd om de RvK Schagen bij de opzet 
van dergelijke vespers te ondersteunen: dat wilden ze graag doen.  

Eerste oecumenische vesper in Schagerbrug  

Om voor mensen uit alle kerken in onze regio aantrekkelijk te zijn, moet de locatie van 
zo’n vesper liefst wat centraal liggen. Dat bracht ons al snel op de kerk van Schager-
brug – tussen Callantsoog en Schagen in. Vooralsnog mikken we op een frequentie van 
drie keer per jaar, zodat het logisch leek aan te sluiten bij het eerdere rooster voor de 
oecumenische zondagsvieringen. De eerste vesper is dan in de week van Gebed voor 
de Eenheid van de Christenen, waarvan in die week de laatste zondag werd geprikt om 
voor de organisatie wat ruimte te laten na de drukke kersttijd: 23 januari 2022. Ook de 
kerk van Schagerbrug bleek die middag voor de vesper beschikbaar, dus bij deze:  

23 jan 2022, 17:00 Oecumenische vesper in de kerk van Schagerbrug (Schagerweg 40) 
inloop vanaf 16:45, na afloop ontmoeting bij koffie. 

Ontwikkeling oecumenische activiteiten voor jongeren  

We zijn ons bewust dat de oecumenische vespers vooral een wat ouder publiek zullen 
trekken. Daarom willen we ook graag met wat jongere mensen van de in de RvK Scha-
gen deelnemende kerken nadenken welke activiteiten of initiatieven we zouden kun-
nen ontplooien of stimuleren die juist jongeren uit de kerken in onze regio met elkaar 
in contact kunnen brengen.  

Graag zouden we eens met een groepje mensen willen brainstormen om ideeën daar-
voor te genereren. Heb je belangstelling voor een dergelijke brainstorm, meld je dan 
bij ondergetekende (06-34 272 171).  

KERKBALANS 2022 

Annemarie Voorbraak/Kerkrentmeesters 
 
Het is nog vroeg in december als deze Onze Kerk verschijnt. De kerkrentmeesters zijn 
echter alweer een paar weken aan het nadenken over “hoe in 2022 doen we kerkba-
lans?” Kunnen we nog verlangen dat de “kerkbalanslopers” langs adressen gaan om 
een envelop af te geven en die na een paar dagen weer op te halen? Natuurlijk is dat 
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de mooiste optie. Maar het wordt steeds lastiger en we moeten de het ons zelf na-
tuurlijk niet moeilijker maken dan het is. Wij, als rentmeesters, hebben dan ook beslo-
ten om het op dezelfde manier te doen als vorig jaar. U krijgt dan het toezeggingsfor-
mulier in de brievenbus met het verzoek deze in te vullen en in de antwoordenvelop 
terug te sturen naar onze administratrice. Gelukkig zijn er al heel veel mensen die digi-
taal meedoen. Dat is het meest efficiënt en tja we blijven rentmeesters, natuurlijk ook 
het goedkoopst. Als u nog niet op de digitale manier meedoet, maar wel beschikt over 
een computer dat zou u ons erg helpen door u aan te melden voor een digitale bena-
dering voor kerkbalans. Onze insteek is dan ook u de rest van het jaar u niet meer las-
tig te vallen. Twee keer per jaar krijgt u nog een acceptgiro, maar het ziet er naar uit 
dat dit fenomeen nu echt gaat verdwijnen bij de banken. Ook al krijgt u een acceptgiro 
in veel gevallen wordt er gewoon rechtstreeks overgemaakt, dus zonder het gebruik 
van deze acceptgiro. Bovendien is het ook niet helemaal kosteloos.  
U helpt ons dus heel erg door u op te geven voor de digitale kerkbalans versie door uw 
emailadres aan mij door te geven. avoorbraak@ziggo.nl. Dat kunnen, als het nodig is, 
ook uw bv kinderen zijn die uw administratie doen.  
Doet u mee? Alvast heel erg bedankt.  

NIEUWS UIT EENIGENBURG 

Trudy Tuinstra 

In Eenigenburg waren we schoorvoetend begonnen met de activiteiten. Helaas gooide 
COVID-19 weer roet in het eten en zijn alle geplande activiteiten tot nader order afge-
last. De planning voor de eerste helft van 2022 is wel rond. Zodra het weer mag, gaan 
de kerkdiensten en concerten weer plaats vinden. Houdt vooral de zondagse medede-
lingen en de website in de gaten. 

Ondertussen wordt er rondom het kerkje gewerkt aan het vernieuwen van het toe-
gangspad, de trap en de invalidenopgang. Daarnaast wordt de afvoer van het hemel-
water verbeterd.  

Helaas zijn de bomen op de oprijlaan abusievelijk gesnoeid door een groenverzorger. 
Deze bomen zullen worden vervangen zodra er groen licht is van hun verzekerings-
maatschappij. Heel erg jammer want het begon net weer een mooi laantje te worden, 
maar het gaat vast weer goed komen.  

mailto:avoorbraak@ziggo.nl
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DE DRAAD WEER OPGEPAKT! 

Wim Voorbraak 
 

Deze keer geen interview maar 
een terugblik op afgelopen weken, 
de weken waarin het even leek dat 
de corona onder controle was. Alle 
stoelen stonden weer in de kerk, 
de draad werd weer opgepakt. In-
middels zijn de zorgen terug en 
weten we op het moment van sa-
menstellen van dit blad nog niet 
hoe de kerstvieringen er uit gaat 
zien. 
Hoewel die periode kort was, is er 
genoeg gebeurd om enthousiast 
op terug te kijken.  
Als afsluiting van de lhtb+ week in 
Schagen werd een Regenboogvie-
ring gehouden op zaterdag 16 ok-
tober. Eerlijk gezegd zette ik 
vooraf vraagtekens bij de aange-
kondigde viering. Juist bij ons in de 

gemeente is de opname van lhtb+ 
al lang geen discussiepunt meer. Al 

in de ambtsperiode van Ds. Hans Leijdekkers werd het huwelijk van een homostel in-
gezegend. Tegelijk realiseerde ik me dat wij als gemeen 
 
schap die op de Markt bij elkaar komt niet representatief zijn voor Schagen. Vernielin-
gen aan het lhtb+ aandachtspunt bij het station, later in de week, toonden aan dat ac-
ceptatie nog steeds niet vanzelfsprekend is. Tijdens de viering merkte  
 
ik denk ook dat het toch een verschil maakt of je zelf tot een minderheid behoort in 
een viering met anderen. 
Ik herinnerde me een verhaal van de zanger Stef Bos, als enige blanke aanwezig in een 
kerkdienst met zwarte Afrikaanse mensen, maar ook een verhaal van een zwarte saxo-
fonist in de verder blanke band in Amerika speciaal was.  

Adriaan Rodenburg leest ervaringen voor van 
LHTB+ -ers 
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Zelf had ik dat gevoel bij de 
lhtb+- viering ook een 
beetje. Maar het ijs werd 
snel gebroken nadat we al-
len voor in de kerk een 
lichtje hadden aangestoken. 
Indrukwekkend vond ik ook 
de eigen ervaringen die door 
verschillende mensen op 
schrift gezet waren en door 
Adriaan Rodenburg, samen 
met zijn eigen ervaringen, 
werden voorgelezen, op een 
indringende wijze zoals Adri-
aan dat kan. Ik raad u aan 
om dat deel van de viering 
eens terug te kijken op Kerk-
dienstgemist.nl; van minuut 
33 tot minuut 43. Ook tijdens 
het koffiedrinken, na afloop vormden alle aanwezigen een groep en werden zelfs door 
twee aanwezigen vanuit, zomaar bij toeval, Andijk oude school ervaringen gedeeld. 
 
Dan de voorstelling van de scheppingsverhalen van Erik Jan Tillema en Victor Posch. 
Een aantal keren uitgesteld, maar nu ging de voorstelling dan toch echt door al was 
hier wel QR controle.  
De meeste van ons zijn opgegroeid met het scheppingsverhaal uit Genesis. Ik herinner 
me dat toen ik middelbaar scholier was en meer vernam over oerknal, evolutie en 
dino’s, ik er niet in slaagde om mijn moeder op ander gedachten te brengen. Voor 
haar bleef het scheppingsverhaal uit Genesis “heilig”. Erik jan Tillema zette hier nog 
een aantal scheppingsverhalen uit andere religies naast. Met enige afstand niet ver-
wonderlijk. Iedereen, waar je ook op aarde leefde, in alle culturen kwam de mens on-
der de indruk van de grootsheid van de schepping.  
Wat al die mensen uit verschillende culturen en aanhanger van verschillende religies 
gemeen hadden is hun verwondering over de schepping. Niemand van ons  heeft de 
schepping zelf meegemaakt. De wereld was er al lang voordat de mens geschapen 
was. Geen wonder dat Iedere cultuur daarom zijn eigen scheppingsverhaal heeft ge-
creëerd. Dat leerde we van Arie Jan en Victor. 
 

Erik Jan Tillema in gesprek met Victor Posch 
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Afgelopen periode werden een aantal ambtsdragers, ouderlingen en diakenen, herbe-
vestigd. Geweldig dat zij opnieuw “bijtekenden”! Op de bevestiging volgde een over-
denking van Arie Jan waar hij in-
ging op de discussie met een 
van de herbevestigde ambtsdra-
gers over de vraag of je je wel 
als ambtsdrager door God ge-
roepen voelt voor je taak in de 
gemeente. Ook weer een over-
denking om nog eens terug te 
luisteren.  

t  
 
 
 
 
 
 

Bijzonder elk jaar is de dienst 
aan het einde van het kerkelijk 
jaar waarin we de 

 Van links naar rechts: 
Trudy Tuinstra, Heleen 
van Zanten, Wieb Koe-
dijk, Jan Prij en Arjan 
Plomp 

Eeuwigheidszondag weer met de Cantorij 
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gemeenteleden herdenken die afgelopen jaar zijn overleden. Er was ruimte voor alle 
aanwezigen om familie, vrienden te gedenken. Ook zong de Cantorij weer voor het 
eerst nadat men heel lang moest stoppen vanwege de COVID-19 maatregelen.   
 
Donderdag morgen is de kerk van half elf tot 
één uur open, voor bezoekers die een dagje 
Schagen doen maar ook voor gemeenteleden. 
Op de eerst donderdag in de Advent werd de 
kerk in kerstsfeer gebracht en de Kerstboom ge-
plaatst. Na afloop van de kerkdienst, op de eer-
ste zondag van Advent startten de kinderen met 
het repeteren voor de Kerstmusical: Tijd voor 
een extra koffieronde voor de achterblijvende 
ouders. 

U merkt het. Ook in deze onzekere periode 
draait de kerk zo goed als de corona beperkin-
gen toelaten door. Lang niet alles wordt in 
beeld gebracht. Met een aantal foto’s in dit blad 
en deze bijdrage houden we u op de hoogte. 

VAN DE ADMINISTRATEUR 

Brenda Plak-van Oostwaard 

Even wat financiële feiten op een rijtje;  

Opbrengst kerkbalans 2021: tot op heden is er een bedrag ontvangen van € 77.123  
Opbrengst plaatselijk werk : € 2.912,50  
Onze laatste actie; vrijwillige bijdrage in de drukkosten van ons kerkblad € 1.545  
Collecten opbrengsten t/m 3e kwartaal 2021 staan elders in dit kerkblad gepubliceerd.  

Kerkbalans 2022  

We zijn alweer gestart met de voorbereidingen en als administrateur heb ik een ver-
zoek aan u om het toezeggingsformulier volledig in te vullen.  

 

 



 

 
 27 

 
  

Het is heel belangrijk dat u de wijze van betalen alsmede de betaalmaanden invult. 
Slechts een enkeling vergeet zelfs het toegezegde bedrag te vermelden.  

Als er niets op het toezeggingsformulier staat ingevuld gaan we er van uit dat de be-
taalwijze en betaalmaanden identiek zijn aan voorgaande jaren.  

Jongeren in coronatijd  

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is er nog een hoop onzekerheid. De zorg moet 
weer alle zeilen bijzetten, horeca die zijn omzet ziet dalen, boze mensen die hun frus-
tratie botvieren. Helaas moeten we weer een stukje van onze bewegingsvrijheid inle-
veren. Maar wat staat ons nog te wachten de komende periode. Ik wacht het rustig af 
en vertrouw ik erop dat op het moment dat er kopij gevraagd wordt voor het kerkblad 
van februari 2022 ik kan schrijven dat de beperkingen zijn opgeheven en de pandemie 
onder controle is.  

Herinnerd u zich mijn laatste regel nog in het kerkblad van mei-juni 2021 toen we 
weer steeds meer mochten. Ik citeer hem onderstaand nog even:  

“Benieuwd of onze jeugd de komende weken ook zonder avondklok, op de zon-

dagmorgen nog steeds vroeg uit de veren is. Met zijn allen om 08.30 uur aan het 

ontbijt is ook wel heel gezellig”.  

Ik kan u vertellen onze jeugd heeft de afgelopen maanden braaf op zondagmorgen om 
08.30 uur aan het ontbijt gezeten. Hoe laat in de avond/vroeg in de morgen het ook 
was geworden, na het ontbijt ging men gewoon weer even terug te bed. Ja, men kon 
de afgelopen maanden weer volop genieten van een biertje in de plaatselijke kroeg tot 
het bezoeken van evenementen/feestjes, maar zo zal u het ook wel ervaren hebben.  

Dan valt het nu weer even tegen maar wordt hierover, in tegenstelling tot begin van 
het jaar, niet zoveel gemopperd, ze laten het gelaten over zich heen komen.  

We zijn nu al zolang onderweg maar moeten nog even volhouden. 
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VERSLAG VAN DE GENERALE SYNODE DD. 11 EN 12-11-2021 

Jan Prij 

Vanwege de coronamaatregelen vergaderden we deze keer in het Jaarbeursgebouw in 
Utrecht. We zaten met voldoende onderlinge afstand in een grote vergaderzaal. Prima 
verzorgd, alleen jammer dat er geen daglicht was.  

Na de liturgische opening door een van de aftredende ouderlingen kregen we een 
sterke inhoudelijke toespraak van prof. Theo Boer: “Eind goed – een protestantse kijk 
op euthanasie”. Voor mij verrassend was het te horen dat het de protestanten waren 
die 50 jaar geleden de euthanasie bespreekbaar maakten. Met name het liberale smal-
deel was het motorblok in het euthanasiedebat. Prof. Boer is van mening dat we nu op 
een hellend vlak zijn en dat voor de kerk euthanasie nooit normaal mag worden. Hij 
veroordeelt euthanasie niet maar plaatst het in het kader van een pleidooi voor pallia-
tieve zorg. De lezing is te downloaden via de website van de PKN.  

Het volgende onderwerp was de presentatie door voorzitter Wim Oosterom van het 
jaarverslag van de GCBB (Generale College Behandeling Beheerszaken). Door het GCBB 
is hard gewerkt aan de ontwikkeling van FRIS (Financiële Rapportage en Informatie 
Systeem) en het bewerkstelligen dat dit door de gemeenten gebruikt wordt. Dit is ge-
lukt want 98,5 % van de gemeenten gebruikt FRIS. Doordat deze gemeenten dezelfde 
definities gebruiken geeft dit de mogelijkheid voor goed onderling vergelijk. En door 
het gebruik van meerjarenbegrotingen ontstaat inzicht in de financiële draagkracht 
van de gemeenten. Het GCCB concludeert dat 10% van de gemeenten serieuze financi-
ele risico’s loopt. Volgens Oosterom is een urgenter probleem evenwel dat een groter 
deel van de gemeenten een gebrekkige bestuurskracht heeft. Zowel op het gebied als 
de bestuurskracht als de financiën zal een oplossing gevonden moeten worden door 
solidariteit en samenwerking.  

Na de lunch, die grotendeels staande werd genuttigd, een besloten zitting met beslui-
ten over een groot aantal benoemingen.  

Hiermee werd de eerste formele vergaderdag afgesloten maar gingen we, met ver-
schillende gasten, verder met een symposium ter gelegenheid van de eerste Synode 
van de protestanten (die toen nog Gereformeerden heetten) in Emden in 1571. Ver-
meldenswaard is dat er bij deze synode ook drie afgevaardigden uit onze buurt waren 
t.w. uit Hoorn, Twisk en Schagen. Het belangrijkste product van deze eerste synode 
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was een complete kerkorde. Het symposium begon met een mooie lezing over de his-
torische context. Een belangrijke afwezige was Pieter Datheen (die van de Psalmen!) 
maar door zijn grote invloed werd wel besloten de Franse geloofsbelijdenis van Calvijn 
als basis te nemen voor de kerkorde en niet de Augsburgse confessie (meer Luthers) 
waar bijv. Willem van Oranje een voorstander van was. Een andere lezing belichtte de 
doorwerking van Emden naar de kerken van de Afscheiding in 1834. Als laatste werd 
stilgestaan bij de verhouding tussen de plaatselijke gemeente en de landelijke kerk. 
Belangrijk daarbij is het eerste artikel van de nieuwe kerkorde waarin staat dat geen 
enkele gemeente of ambt mag heersen over een andere gemeente of ambt. Maar ook 
het laatste artikel waarin staat dat geen enkele kerk de orde mag aanpassen, dat moet 
in gezamenlijkheid besloten. We vervolgden met een goede discussie. De laatste op-
merking was “vroeger was er een wolk van getuigen en hadden we grote betekenis, nu 
is dat duidelijk minder; deal er mee en begin bij wat er is”.  

Het symposium werd afgesloten met een gezamenlijke avondmaalsviering.  

De tweede dag begon met een liturgische opening door de directeur van het NBV met 
aansluitend een verhelderende uitleg bij de verbeterde Bijbelvertaling NBV21.  

Bij de mededelingen kwam naar voren dat er gezocht moet worden naar een bezoldi-
gingsregeling voor de drie assessoren van het moderamen. Dit is wenselijk omdat we 
graag willen dat er niet alleen gepensioneerden in het moderamen zitting hebben en 
de tijdbelasting meer dan een dagdeel per week is. Een puntje dat bij elke benoe-
ming/verkiezing terugkomt is een goede afspiegeling van gender en ligging.  

Het volgende onderwerp was de stand van zaken rond de ambtsvisie. Zoals ik al in de 
eerdere verslagen aangaf is dit een langlopend project geworden dat in de eerste 
plaats duidelijk moet maken wie met welke opleiding/nascholing in onze kerken mag 
voorgaan en sacramenten bedienen. De twee werkgroepen ‘vervolg ambtsvisie’ en 
‘onderzoek’ zijn ingesteld en begonnen met de werkzaamheden. Alles ligt nog mooi op 
het afgesproken schema. De eerste resultaten komen in de komende synodevergade-
ring in april.  

Hierna is vrij, zeg maar gerust, heel veel tijd besteed aan de werkwijze van de synode. 
Hoe gaan we met elkaar om, welke onderwerpen komen op de agenda, hebben de le-
den daar invloed op en zo ja hoe doen we dat dan, wie hebben spreekrecht enz. Het 
was goed dat dit aan de orde kwam want in de afgelopen periode zijn we door corona 
enkele keren niet fysiek bij elkaar geweest en dat heeft een geest van wij/zij denken 
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doen ontstaan. Daarnaast zijn er overigens ook goede initiatieven ontstaan zoals de 
digitale consultaties. Kortom, goed dat het besproken wordt, besteed er echter niet zo 
veel tijd aan en besef dat het uiteindelijk toch om onderling vertrouwen gaat!  

Tussendoor kwam mr. Piet Hein Donner, voorzitter van de raad van toezicht, nog het 
nieuwe beleidsplan van de PThU (Protestantse Theologische Universiteit) toelichten en 
werden nog enkele kerkordelijke teksten in tweede lezing, dat is na de consultatie van 
alle gemeenten, vrijwel ongewijzigd vastgesteld.  

Als laatste namen we afscheid van een aantal aftredende synodeleden. 

COLLECTE-OPBRENGSTEN 

Brenda Plak-van Oostwaard 
 
 

 
 

Collectes 2021 

1e 2e Totaal kerk diaconie afdracht

30-5-2021 113,9 113,9 113,9

6-6-2021 143 143 143 Werelddiaconaat 

20-6-2021 276,55 276,55 276,55 Kerk in Actie  Griekenland 

27-6-2021 111,7 111,7 111,7 PIT Pro Rege 'Hulp voor Helden'

4-7-2021 147,6 147,6 147,6

11-7-2021 133,4 133,4 133,4

18-7-2021 139,25 139,25 139,25 The Children Our Future

25-7-2021 79,27 79,27 79,27

1-8-2021 110,52 110,52 110,52 Stg. Exodus

8-8-2021 97,86 97,86 97,86

15-8-2021 95 95 95 Zending

22-8-2021 110,95 110,95 110,95

29-8-2021 124,19 124,19 124,19 Dorcas

5-9-2021 98,28 98,28 98,28

19-9-2021 Oec.Dienst 313,85 313,85 313,85 Pax Christie (via RvK)

26-9-2021 61,35 100,4 161,75 61,35 100,4 KIA Palestijnen/Joden

2156,67 100,4 2257,07

842,61 617,36 797,1

De afdrachten van de desbetreffende collectes heeft reeds plaatsgevonden

Met de collecte van 12-09-2021 is het misgegaan want is deze in de melkbus gedaan omdat er niemand was 

die de kluis kon openen, daardoor is het niet mogelijk om u mede te delen wat deze collecte heeft opgebracht  

29-8-2021 Deurcollecte Haiti291,4 291,4 overgemaakt 18-10-2021

Diaconie heeft een bedrag van € 500 overgemaakt t.b.v. Haiti
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ACTIVITEITENROOSTER DECEMBER 2021-FEBRUARI 2022 

 

 

AFSCHEID ORGANIST  JAN ZWART 
Wim Voorbraak 

Afgelopen zondag 5 december nam Jan Zwart afscheid als organist in onze gemeente. 
Ooit gestart als invaller is Jan 7 jaar verbonden geweest met onze gemeente met we-
derzijds genoegen, zo bleek uit de toespraakje van Hanneke Muntjewerf, de organis-
ten coördinator en Paulien Knol onze voorzitter. 
Jan stamt uit een familie van organisten- vader en grootvader waren ook organist- uit 
het Noord-Hollandse Zaandam. Velen ouderen onder ons zullen wel eens een orgel-
concert van een van de  “Zwarten” hebben bijgewoond.  
Woonachtig in Alkmaar speelde Jan ook graag bij ons. Enkele maanden geleden ver-
huisde Jan met zijn vrouw naar Veenendaal. Hoewel we in ons organisten team 

12 jan woensdag Ouderen gespreksgroep 14:00 uur Grote Kerk

18 jan dinsdag Oecumenische gespreksgroep 13:30 uur Grote Kerk

25 jan dinsdag Levensverhalen groep 10:15 uur Grote Kerk

26 jan woensdag Gespreksgroep 13:30 uur Grote Kerk

1 feb dinsdag Bijbelgespreksgroep 14:00 uur Grote Kerk

Deze keer geen aankondigingen van cantorij repetities omdat alles nogal onzeker is, 

Leden van het koor zullen van de dirigent de repetitiedagen en tijdstippen krijgen.
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voorbeelden hebben van meer organisten die op afstand wonen was voor Jan de af-
stand Veenendaal-Schagen toch te gortig. 
Jan was ook betrokken bij onze gemeente, een trouw lezer van dit kerkblad, dus hele-
maal op de hoogte. 
Beide spreeksters roemde Jans vermogen om aan het orgel de gemeentezang   als diri-
gent te leiden. 
Als gemeenste wensen we Jan en zijn vrouw Gods zegen in hun nieuwe woonomge-
ving. 
 

 
Jan wordt toegesproken door Hanneke en Paulien 

 

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 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 
 

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


Gedempte gracht 67 • Schagen

* Bitte kai Rand * Oska

* Pernille Svenre * Marc O’Polo

* Mansted * Blaest jassen

* Baldino * Ritva Falla 

* Eva en Claudi

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted

VAN HOVEN ELEKTRO

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

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

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

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

Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!

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


