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Gratis hoortest!

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

Druk: Drukkerij
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)
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ONZE KERK
r o t e s ta n t s e G e m e e n t e t e S c h a g e n
PP
ROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN E.O. (I.W.)

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

mob. 06-83384921

0228 592970

Alle live-uitzendingen vanuit de Grote Kerk zijn via
Kerkdienstgemist.nl continu te volgen, na de uitzending
als stream.
Dit geldt ook voor bijzondere diensten vanuit
Eenigenburg en vanuit de Grote Kerk bij afscheid na
overlijden en herdenkingen.
Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium
online te volgen.
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het eerste nummer van 2022. We schijnen maar niet van die COVID-19 af te
geraken. Als we de ene mutant gehad hebben volgt er weer een andere. Het goede
nieuws is dat de mutanten minder ziekmakend worden. En wat mij ook opvalt is dat
het taalgebruik er onder lijdt. Voor corona was positief altijd positief. Maar zeg je nu
dat je positief bent dan denkt men al gauw dat je positief getest bent en heeft positief
hier dus een negatieve betekenis gekregen.
Maar laten we er verder geen woorden aan vuil maken, we hebben ermee te leven.
We hebben een weer een mooie uitgave van kunnen maken. Vol informatie. Van activiteiten voor de jeugd tot gespreksgroepen voor volwassenen
Daarnaast heeft Klaas Henk Ubels een passende “Ter Overweging” geschreven. Hij is
nu emeritus.
De columns van onze classispredikanten zijn ook het lezen waard.
Daar we in de afgelopen maanden afscheid hebben moeten nemen van verschillende
gemeenteleden zijn er verschillende “ter nagedachtenissen” opgenomen.
Een ander afscheid maar dan minder ingrijpend is te vinden in het stuk van Wim Voorbraak over meneer Zwagerman die jarenlang trouw zorg gedragen heeft dat bij de gemeenteleden “Onze Kerk” werd bezorgd.
Het stuk van Adriaan Rodenburg laat je weer zien dat je pas stilstaat bij je lichamelijke
gezondheid als daar iets mis mee is. Meestal ga je ervan uit dat je lichaam gewoon
doet wat het zou moeten doen.
Nog weer een ander afscheid is waar Jan Zwart over schrijft.
Voor de rest de vaste bijdragen. Daarvoor wil de redactie ieder bedanken.
Dan nog de spreuk van de maand. Deze keer niet van mijzelf maar deze hoorde ik op
de radio en vind ’m passend.
Een donzige veer kan een kiezelsteen polijsten zolang
deze wordt geleid door de hand van de liefde.
Deze is “bedacht” door Hugo von Hofmannsthal (Oostenrijks
schrijver (1874-1929)
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TER OVERWEGING
Emeritus-predikant Klaas Henk Ubels
Afscheid als krijgsmachtpredikant
Toen ik theologie studeerde vroeg ik een keer aan mijn vader wat voor hem als predikant een belangrijke Bijbeltekst is. Hij noemde meteen Joh. 10: 10, waar Jezus zegt (in
de NBG-vertaling van 1951): “Ik ben gekomen, opdat zij (de mensen) leven hebben en
overvloed.” In de nieuwe NBV21-vertaling staat: “Ik ben gekomen om hun het leven te
geven in al zijn volheid.” Overvloed hebben, leven in volheid, dat zijn woorden die
voor mij als predikant bij de krijgsmacht een eigen invulling hebben gekregen. Nu ik
met functioneel leeftijdsontslag ben gegaan en terugkijk kan ik me - in elk geval voor
mijzelf – geen mooiere loopbaan als predikant voorstellen dan die ik gedurende ruim
dertig jaar heb mogen meemaken bij Defensie. Tijdens een van mijn eerste reizen aan
boord van een fregat op volle zee begreep ik eigenlijk pas echt waarom ik theologie
gestudeerd had… Bij de krijgsmacht heb ik het leven in volheid ervaren, zowel persoonlijk maar ook als predikant. Predikantschap is in de eerste plaats: mogen omzien
naar mensen. Tijd en aandacht hebben voor elkaar. En, bij de marine ook letterlijk,
met elkaar in zee gaan. Of zelfs kopje onder, zoals bij de Onderzeedienst. Bij de krijgsmacht heb je als dominee bij uitstek de gelegenheid om dichtbij mensen te zijn. Langdurig met ze op te trekken en op een bijzondere manier vertrouwd met elkaar te raken. Vooral door lotgenoot te worden tijdens vaarperiodes, oefeningen en missies ver
van huis. Bovendien in een militaire context die grote impact kan hebben. Als krijgsmacht predikant, als GV’er kun je als geen ander persoonlijke, vertrouwelijke aandacht
bieden aan militairen. Dat is je professie. En deze aandacht doet mensen goed. Vooral
als daarin iets van Gods omzien naar mensen, iets van zijn Geest mag doorschijnen.
Het krijgsmachtpredikantschap is in verschillende opzichten enorm verrijkend. Daar
komt bij, dit ambt heet niet voor niets ‘predikant met een bijzondere opdracht’. Eigenlijk zijn krijgsmachtpredikanten de ‘special forces’ onder de kerkelijke ambten. Dat
geldt tot op zekere hoogte ook voor de andere vormen van categoriaal pastoraat zoals
in de gezondheidszorg of bij justitie. Alleen worden er bij Defensie extra eisen aan je
gesteld met een psychologische en een medische keuring en met een veiligheidsonderzoek. ‘Predikant bij Defensie: je moet het maar kunnen!’, om met woorden van een
oude advertentie in de landelijke dagbladen te spreken.
Het krijgsmachtpredikantschap heeft bovendien toekomst. Dat maak ik ook op uit de
beweging die in de kerken en in de theologie gemaakt wordt. De focus komt meer buiten de kerkelijke gemeente te liggen op de samenleving. Zo spreekt de Protestantse
3

Kerk in Nederland in haar visienota Van U is de toekomst over diaconale presentie tot
in de haarvaten van de samenleving. En over contact zoeken met doelgroepen die
geen band meer hebben met een kerk. Defensie is het militaire haarvat van onze samenleving. Daarin ligt de doelgroep die geen band meer heeft met de kerk voor het
oprapen.
Ook de Protestantse Theologische Universiteit is in beweging. Zij gaat zich meer richten op het opleiden van theologen voor de samenleving in plaats van primair dominees voor de kerkelijke gemeente. Bovendien, en dat is helemaal bijzonder als het
over de toekomst gaat, krimpt de kerk zo’n beetje overal – behalve bij Defensie. Terwijl dat misschien wel de laatste organisatie is waar je dat zou verwachten. Met de uitbreiding van de krijgsmacht wordt ook de geestelijke verzorging uitgebreid en daarmee de kerk in de krijgsmacht – wonderlijk!
Het ambt van predikant bij de krijgsmacht heeft dus volop toekomst, dat is mooi.
Wat de toekomst verder betreft: er liggen grote vooral ook ethische vragen bij de
krijgsmacht, zoals over het gebruik van autonome wapens, cyber warfare, e.d. Het zou
goed zijn als de kerken zich daarover uitspreken, dat ze ook in dit opzicht een stem laten horen in de samenleving. Daarbij is er weer sprake van een Koude Oorlog – in de
hoop dat ‘ie koud blijft… Kerken, laat je
horen!

In de Haagse Kloosterkerk droeg Ds Klaas Henk
Ubels donderdagmiddag 27 januari zijn functie
als hoofdkrijgsmachtpredikant over aan zijn
opvolger Ds. G.J. van der Ende (foto Dirk Hol,
Reformatorisch Dagblad)

KERKDIENSTEN
13 februari 2022
Grote Kerk,
10.00 uur
Ds. P. Verhoeff, Alkmaar, classispredikant
1e collecte
Kerk (pastoraat)
2e collecte
Diaconie Kerk in Actie (Noodhulp)
Organist
Sebastiaan Schippers
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk
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20 februari 2022
Grote Kerk,
10.00 uur
Ds. A.J. van der Bom
1e collecte
Kerk (Energiekosten)
2e collecte
Diaconie (algemeen)
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is crèche en Kindernevendienst
Kerkje Eenigenburg
10.30 uur pastor Mw. L.J. Kooiman, Kerk en kunst
27 februari 2022
Grote Kerk,
10.00 uur
Drs. G. Scholten, pastor NW Ziekenhuis, Den Helder
1e collecte
Kerk (Onderhoud orgel)
2e collecte
Diaconie (algemeen)
Organist
Caroline Schaap
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk
6 maart 2022, eerste zondag van de 40 dagen tijd
Grote Kerk,
10.00 uur
Pastor Mw. L.J. Kooiman
1e collecte
Kerk (pastoraat)
2e collecte
40 dagen collecte, Kerk in actie
Organist
Ronald van Veen
Er is crèche en Kindernevendienst
13 maart 2022, tweede zondag in de 40 dagentijd, zondag na biddag voor gewas en
Arbeid, m.m.v. de cantorij
Grote Kerk
10.00 uur
Ds A.J. van der Bom
1e collecte:
Kerk (pastoraat)
2e collecte:
Diaconie (algemeen)
Organist
Sebastiaan Schippers
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk
20 maart 2022, derde zondag in de 40 dagentijd
Grote Kerk
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10.00 uur
Ds. A.J. van der Bom
1e collecte
Kerk (Energiekosten)
2e collecte
40 dagen collecte Kerk in Actie
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is crèche en Kindernevendienst
Kerkje Eenigenburg
10.30 uur voorganger nog niet bekend, lekendienst
Organist: Pieter Rijnja

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST
Annemiek Plomp-Baas
06 februari
13 februari
20 februari

Genesis 42
Genesis 43-44
Genesis 45:1-36:7

Jozefs broers halen graan in Egypte
Benjamin gaat mee naar Egypte
Jozef herenigd met zijn broers en vader

27 februari
06 maart
1e zondag 40 dagentijd
13 maart
20 maart
27 maart

Johannes 10: 11-21
Johannes 13:1-20

Jezus is de goede herder
Jezus wast de voeten van zijn discipelen

Johannes 18:1-11
Johannes 18:12-27
Johannes 19:1-16a

Jezus gevangengenomen en ondervraagd
Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort
Pilatus laat Jezus kruisigen

Als ik dit schrijf, hebben we net weer de eerste kindernevendienst gehad na lockdown
nummer 3. Wat was het weer gezellig!
We zitten op dit moment midden in een verhalenserie over Jozef. Van verwend zoontje naar diep in de put, van gewaardeerde slaaf via de gevangenis naar belangrijkste
minister van Egypte… We stopten net toen het weer spannend werd, wordt vervolgd!
Begin maart gaan we starten met ons 40-dagenproject, met de titel ‘Jezus maakt het
verschil.’ Het project gaat over keuzes maken. Elke dag maken we keuzes. Als je er
eens bewust bij stilstaat, merk je pas hoeveel! Welke kleren trek ik aan? Wat eten we
vandaag? Waar gaan we heen op vakantie deze zomer? Ook in het omgaan met andere mensen maken we keuzes. Hoe reageer je als iemand in jouw ogen iets verkeerd
zegt of doet? Reageer je direct geïrriteerd of boos? Of wacht je even af? Vraag je eerst
eens wat die ander bedoelt of dwarszit? Zien we die ander dan als vriend of vijand?
Een wereld van verschil!
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Op de zondagen op weg naar Pasen volgen we Jezus. We zien dat Hij keuzes maakt.
Ook mensen om Jezus heen moeten kiezen. Hoe reageren zij op wat Hij zegt en doet
en wat Hem overkomt?
Genoeg dus om over na te denken! En natuurlijk gaan we ook weer creatief aan de
slag. We hopen jullie allemaal weer te zien!

MEELEVEN
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom
Wij leven mee met de familie Creutzberg. Op 28 december overleed Carolien Creutzberg-van de Zande thuis in Valkkoog. Op 3 januari is zij in besloten kring begraven op
de begraafplaats bij de kerk van Valkkoog. Wij wensen Gerben, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte.
Wij leven mee met de familie Horsman. Op 2 januari overleed Janny Horsman-Nieuwenhuizen. Op 8 januari is er in besloten kring een dankdienst gehouden. Janny is vervolgens gecremeerd. Wij wensen Iep, de kinderen en de kleinkinderen sterkte bij het
verwerken van dit verlies.
We leven mee met de familie Joling. Op 5 januari overleed Janny Joling- van Dorp in
het ziekenhuis in Alkmaar. Haar dierbaren waren bij haar en hebben afscheid van haar
kunnen nemen en op 11 januari hebben we haar in verdriet en met dankbaarheid definitief los moeten laten. In de kerk met warme betrokken woorden en met zang en muziek. We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze tijd van gemis en
dat ze zich gedragen mogen weten door Gods liefde.
We leven mee met de familie van Dirk Hoogland die op 20 januari op 88-jarige leeftijd
overleed. In besloten kring is er op donderdag 27 januari afscheid van hem genomen.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen en ook zijn vriendin Elly Blaauw veel sterkte
en kracht in de tijd die komt.
Wij leven mee met de familie Visser, Rozenlaan 66. Arend Visser is opgenomen geweest in het ziekenhuis en er is zorg om zijn gezondheid. Wij wensen hem en zijn gezin
veel sterkte toe.
We leven mee met Nui en Froukje Bos, Frans Halsstraat 24, De gezondheid van Nui
wordt steeds minder en het gaat moeizaam. Samen met hulp van de kinderen en extra
ondersteuning proberen Froukje en Nui zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Wij
wensen hen veel sterkte en kracht toe om dit met elkaar vol te houden.
Wij leven mee met Rie Appel. Zij ligt nog altijd in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij is in afwachting van een plek in de Magnushof voor verder herstel. Wij wensen haar heel veel
beterschap.
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Na een zeer spannende rugoperatie is Adriaan Rodenburg op zaterdag 18 december
ontslagen uit het ziekenhuis in Alkmaar. Rik en Adriaan en John zijn dankbaar dat het
allemaal goed is gegaan maar het was en is ook intensief. Adriaan wacht nu een lange
revalidatie vanuit huis. Ook zit Rik nog in een proces van acceptatie na zijn operatie vorig jaar. Wij wensen Adriaan, Rik en John een zachtmoedig geduld om deze ongetwijfeld moeizame tijd goed met elkaar door te komen.
We verwelkomen Nel van Vliet-Tromp. Zij woont inmiddels bij haar dochter in Barsingerhorn maar wil lid van onze gemeente blijven.

VAN DE SCRIBA
Arjan Plomp
Sinds mijn voorgaande bijdrage aan het kerkblad heeft er een vergadering van de
kleine kerkenraad plaatsgevonden op 16 december en 20 januari. De nodige praktische zaken zijn besproken, maar die zijn niet direct relevant voor een mededeling. Wel
wil ik de volgende zaken publiceren in ons kerkblad:
Onze kerk en corona – samenvatting van recente besluiten
• Ongeveer halverwege december zijn we geconfronteerd met een volledige
lockdown en hebben we diverse vieringen, ook rondom kerst, alleen vanuit
huis kunnen volgen via livestreams. We zijn blij dat we dit medium hebben,
maar tegelijkertijd was het een grote teleurstelling dat veel voorbereidingen
opnieuw voor niets zijn geweest. We hopen dat iedereen toch terugkijkt op
een gezegende kerstperiode!
• Sinds zondag 30 januari zijn er zodanige versoepelingen aangekondigd, dat we
onze diensten weer fysiek toegankelijk kunnen stellen voor onze kerkgangers.
Vooralsnog zijn we gemaximeerd tot circa 100 bezoekers.
• De komende periode zal uitwijzen hoe we verder kunnen gaan met deze versoepeling. We kijken daarbij nadrukkelijk naar het beschikbaar stellen van koffie na afloop van de dienst (dat stellen we op het moment van schrijven vooralsnog niet beschikbaar).
• Houd onze website in de gaten omtrent de nieuwste ontwikkelingen en richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid tot onze kerk.
Website
Op dit moment heeft zich een werkgroepje gevormd om de website van onze kerk
(pgschagen.nl) volledig na te lopen, eventueel te reviseren en aan een nieuwe lay-out
te werken. Een aantal werkzaamheden zijn inmiddels verricht, maar er moet nog veel
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gebeuren. Naar verwachting is de werkgroep hier voorlopig wel mee bezig. Als u behoefte heeft om concrete suggesties of commentaar op de website te leveren, dan
kunt u mij een mailtje sturen (scriba@pgschagen.nl)
Contact met verzorgingstehuizen
Er is recent een uitgebreid overleg gevoerd met de geestelijke verzorgers van de Magnushof en de Bron. Dat zijn ds. Jos Timmerman en pastor Anita Witte. Hierbij zijn onze
eigen predikant, Paulien Knol en ikzelf aanwezig geweest. Het doel is om meer duidelijkheid te krijgen omtrent de geestelijke verzorging in deze tehuizen en invulling en
bemensing van de diensten, die aldaar plaatsvinden. Het gesprek wordt verder voortgezet in de komende periode, waarbij we deels met staf en deels met bewoners willen
spreken. De verdere overleggen zullen naar verwachting nog wel enige tijd in beslag
nemen.

DAT ENE WOORD
Ds. P. Verhoeff
In de supermarkt stond ik ouderwets in de rij voor de kassa. Ik ben niet zo van dat
zelfscannen, er is altijd wel iéts wat ik niet snap. De man voor mij was inmiddels aan
de beurt en legde zijn boodschappen op de band. Een gewone man. Simon Carmiggelt
zou hebben gezegd: vrouwen trouwen niet met zo’n man. Ze zijn er al mee getrouwd.
Toen we samen naar buiten liepen, zei de man zonder enige inleiding: ‘Ik gebruik dat
woord niet meer, het komt mijn neus uit.’ Ik zat nog met mijn hoofd bij het zelfscannen, maar daar ging het niet over. Hij vervolgde: ‘Ik kijk geen nieuws meer. Het gaat al
bijna twee jaar alleen maar over dat ene.’
Daarmee was duidelijk waarover we het hadden. En ik herken het wel. Elke dag rond
half 4 worden de nieuwe cijfers bekend, en je kijkt toch even. De krant balanceert al
sinds 2020 tussen hoop en vrees, en ik wankel mee. En de praattafels op de late avond
kennen nog slechts één onderwerp. Het deprimeert me.
De man zette zijn mondkapje af. ‘Vooral mijn vrouw heeft er last van. Ze wordt er angstig van.’ Ik bedacht dat Carmiggelt nog maar weer eens gelijk had en ging er zo invoelend mogelijk bij staan. Hij zei: ‘Dus ik gebruik dat rotwoord niet meer. En dat zouden
ze in het nieuwe jaar op tv ook moeten doen. Hier wordt niemand beter van.’
Ik kon het niet ontkennen, en deed dat ook niet. Er wordt veel gezegd, maar bijna niemand luistert. En ondertussen zijn veel mensen bang. De een voor het virus, de ander
voor het vaccin. Terwijl de man op zijn fiets stapte, dacht ik aan een preek van Martin
Luther King.
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In die preek zegt MLK: ons probleem is dat wij angst te lijf willen zonder geloof. Nu is
geloof geen verzekering tegen alles. Maar we hoeven niet bang te zijn, want de dood
is niet het ultieme kwaad. Het ultieme kwaad is verkeren buiten Gods liefde. Daarom
hing er op de deur van veel arme katoenplukkers in de VS een bordje. Daarop stond:
‘Angst klopte aan de deur. Geloof deed open. Maar er was niemand.’
De man was intussen weggefietst, we zwaaiden nog. Ik weet niet of Martin Luther King
hem geholpen zou hebben. Maar met één ding hielp ik hem in ieder geval: ik had dat
ene woord niet genoemd. En dat doe ik nu ook niet. Nee, ’s avonds thuis keken we
geen nieuws. Er werd wel gebeld. Toen ik opendeed, was er natuurlijk niemand. Maar
dat had u waarschijnlijk al gedacht.

TER NAGEDACHTENIS
Louise Kooiman
Op 5 januari overleed in Alkmaar in de leeftijd van 92 jaar
Janny Joling - van Dorp
Janny was een vrouw die genoot van het leven. En ze kon zeer genieten van haar kinderen en kleinkinderen en ze bleef tot hoge leeftijd actief en sportief. Het leven was
voor haar zeer de moeite waard. Ondanks dat ze tweemaal een partner heeft moeten
missen. Eerst de vader van haar drie kinderen: Gerdi, Willem en Gerard: Herman Joling
stierf toen Janny in de zestig was. Na zijn overlijden had ze veel verdriet en was het gemis groot. Na enige tijd ontmoette ze Cor Zwirs met wie ze ook bijna 25 jaar een relatie had. Ook met Cor heeft ze mooi en waardevolle jaren gehad en veel lief en leed gedeeld. Cor stierf echter op 26 oktober 2020. Na zijn dood was zij verdrietig en werd
het leven moeizamer. De laatste jaren gingen steeds minder. Toch was Janny een
dankbare vrouw, dankbaar wat het leven haar gebracht had. Ze was geboren in Schipluiden en op jonge leeftijd naar Schagen verhuisd waar ze zich goed kon aanpassen
aan de West-Friese mentaliteit. Ze was ook betrokken bij de kerk en jarenlang kwam
ze samen met Cor naar de Grote Kerk. Ze had veel sociale contacten waar ze ook steun
aan had en bij haar afscheid waren ook velen aanwezig. Haar kinderen en kleinkinderen hebben in woord en muziek op een mooie respectvolle manier afscheid van
haar kunnen nemen. We lazen de tekst uit psalm 121: “De HEERE zal uw uitgang en uw
ingang bewaren, De HEER beschermt je gaan en je komen van nu aan tot in der eeuwigheid”. Deze woorden troosten Janny in de moeite van het leven. Ze wist zich gedragen in moeilijke tijden. Zo mochten we haar ook uit handen geven. Dat allen die van
haar gehouden hebben troost mogen vinden in de goede herinneringen aan Janny Joling.
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TER NAGEDACHTENIS
Louise Kooiman
Op 20 januari overleed in de leeftijd van 88 jaar
Dirk Hoogland (Dik)
Dik woonde al heel wat jaren aan de Herenbosstraat 19 en dat was zijn vertrouwde
stek. Graag wilde hij daar, als het even kon, tot het einde blijven wonen. In het hart
van Schagen, even een rondje lopen. Even naar ’t Makado of wat drinken op de Markt
met wat kennissen. Dik was agrariër en dat was hij in hart en nieren. Om die reden
was hij ook jarenlang betrokken bij het weeshuis. Hij kon zijn agrarische kennis en expertise inzetten als het ging om land. Een paar jaar geleden was het genoeg en droeg
hij zijn taak over.
Dik was een vriendelijke en hartelijke man en samen met zijn vriendin Elly kwamen ze
zo af en toe naar de kerk op de Markt of naar Eenigenburg.
Hij was getrouwd met Riek Hoogland-Waijboer en samen kregen ze drie kinderen en
toen Riek in 2002 overleed bleef Dik verdrietig en alleen achter. Hij bezocht de rouwkring in de kerk en dat deed hem goed. Hij ontmoette Elly Blaauw en samen hebben zij
goede jaren gehad. De laatste jaren konden ze elkaar bereiken met de taxi of iemand
die hen even haalde of bracht maar ook dat lukte steeds minder. Zijn lichaam was op
en het leven werd moeizamer, zeker toen zijn dochter Nellie een paar jaar geleden
overleed. Het was een groot verdriet voor Dik.
Op donderdag 27 januari is er in besloten kring afscheid van hem genomen in
Dirkshorn.
Dat allen die van hem gehouden hebben zich mogen troosten aan de goede herinneringen aan hun vader en opa, partner en broer Dik Hoogland.

TER NAGEDACHTENIS
Ds. Dries Blokker
Op 2 januari van dit nieuwe jaar overleed
Janny Cornelia Nieuwenhuizen,
echtgenote van Iep Horsman. Moeder van Yvonne, Caroline en Jan Willem. Janny werd
op 12 december 1938 aan de Oostdijk in Dirkshorn geboren, eerste kind van Jan Nieuwenhuizen en Aagje de Geus. En op 25! december gedoopt in de Gereformeerde Kerk
in Dirkshorn. Ze kreeg twee zusjes en twee broertjes. Op haar 18e ging ze de interne
opleiding tot verpleegkundige doen in het Centraal Ziekenhuis in Alkmaar. Helaas
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overleed kort daarna haar vader Jan aan een hartaanval. Haar moeder nam zijn bedrijf
voor landbouwwerktuigen over, eerst alleen, later met haar zwager Jan.
Maar Janny hoefde niet thuis bij te springen. Ze kon haar opleiding voltooien en
slaagde ook voor kraamverzorgster. Ondertussen had ze verkering gekregen met Iep
Horsman uit Den Helder, die tijdens de oorlog met zijn moeder en andere kinderen geevacueerd was geweest in ´t Buurtje. (Zijn vader verbleef in de oorlog overzee, in
dienst van de marine). Ze verloofden zich in ´58 en trouwden op 28 juni 1963 voor de
burgerlijke stand en in de kerk en kwamen wat later in Schagen te wonen. Iep werkte
tot zijn pensioen bij de PEN in Schagen. Janny zat niet stil. Ze wist wat ze wilde en ging
daar zo nodig voor. Ze assisteerde op de ambulance van Kuulkers en was ook actief in
het kerkenwerk. O.a. samen met Janny Joling bezocht ze nieuw-ingekomenen met een
plantje en een folder. Met Iep ging ze in de vakanties met de caravan op stap, graag
ook met familie. Helaas het afgelopen jaar kreeg ze steeds meer klachten, ze werd
steeds zieker en overleed op de tweede dag van het nieuwe jaar. Maar wel thuis, bij
man en kinderen. Ze hield ervan naar de wolkenluchten te kijken. Niet vreemd, als je
in het vlakke, toen nog niet verkavelde land van Harenkarspel geboren bent. Die wolken, lucht en winden vind je ook in het bekende lied: “Befiehl du deine Wege”,” Beveel
gerust uw wegen”, van Paul Gerhardt, 1648. Die zin gaat terug op het vijfde vers van
Psalm 37, een ABC-, Alef Beth- lied, vers 5: Wentel op Hem al wat uw weg benauwt,
vertrouw op Hem. Dit wordt door Paulus in Romeinen 8:31 met de woorden ‘Als God
voor ons is, wie zal tegen ons zijn’, nog op een hogere toon herhaald. En in dat vertrouwen mocht Janny heengaan. De dankdienst voor haar leven vond plaats in het crematorium Waerdse Landen. Tot mijn verrassing werd daarin de zon-,lucht- en-wolken
foto op Janny´s rouwkaart geprojecteerd.

GESPREKSGROEPEN
Louise Kooiman
OUDEREN- GESPREKSGROEP.
Op dinsdag 1 maart zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal.
Iedereen is van harte welkom. Het thema is: Stilte plekken.
Zijn er in Nederland plekken waard de stilte gemakkelijk te vinden is?
Hoe gaan wij om met stilte.

OECUMENISCHE GESPREKSGROEP
Op dinsdag 8 maart is de volgende gesprekskring in de Grote kerk
We beginnen om 13.30 uur. Het thema zal zijn: Wat betekent geloven?
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VAN DE DIACONIE
Wieb Koedijk
Achtergrondinformatie over komende collecte(s).
Collecte 13 februari : Kerk in Actie (Noodhulp)
Nepal: Meer werkgelegenheid voor jongeren
Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië
of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag.
Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk
in Actie creëert in Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen
omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact
gebracht met afnemers of werkgevers.
Collecte 6 maart : 40-dagen collecte (Kerk in Actie)
Rwanda: Met zusters werken aan gezond eten
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar
door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen
is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150
boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hen over veeteelt en
over het verbouwen van groenten en fruit met moderne landbouwtechnieken. Na de
training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun
kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

Collecte 20 maart : 40-dagen collecte (Kerk in Actie)
Indonesië: Een betere toekomst voor straatkinderen
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie
Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt de kinderen op en geeft begeleidingen noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat willen wonen, is er een opvanghuis
en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo kunnen zij hun
kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Annemarie Voorbraak
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Voor mij is altijd weer mooi als de januarimaand er weer op zit. De actie kerkbalans is
altijd weer een actie die moet gedaan worden. Hoewel de procedure steeds makkelijker wordt is het natuurlijk altijd weer de vraag of, en hoe snel men reageert . En zoals
het zich laat aanzien mogen wij niet mopperen. Natuurlijk als eerste dank aan de mensen die de enveloppen hebben rondgebracht. Als u de retourenvelop nog niet heeft
gebruikt, dan zou het wel fijn zijn als u dat zo snel mogelijk doet. Wel fijn om te weten
waar we aan toe zijn. In ieder geval: Iedereen heel erg bedankt voor de snelle reacties.
Sinds we ook digitaal kerken, voor sommigen mensen is dat blijvend, is het soms wat
lastig om een bijdrage te doen voor de collecte. Het allerhandigst is natuurlijk de app
Appostel op de telefoon, ipad of tablet. Om die te kunnen gebruiken moet men echter
wel ook bankieren op de telefoon, ipad of tablet. Helaas dat is niet anders. De Appostelapp is niet te gebruiken op een laptop. Als je niet kunt of wilt bankieren op de
telefoon of ipad of tablet, dan is er alleen de mogelijk om geld over te maken naar de
betreffende bankrekeningnummers. We zullen het daar voorlopig mee moeten doen.
Als u vragen hebt dan kunt u natuurlijk altijd één van de kerkrentmeesters bellen of
mailen. Zij helpen u graag.

EEN HELE TIJD
Wim Voorbraak
Deze keer een verslag van een gesprek met de familie Zwagerman van de Stationsweg.
Eind vorig jaar stopte zij met het rondbrengen van ons kerkblad. Reden om hen een
bezoekje te brengen. Vooraf had ik contact met onze coördinator bezorging kerkblad
Gerrit Leijnse. Hoelang zal dhr. Zwagerman ons blad rondgebracht hebben? Geen idee,
aldus Gerrit. Ik doe het zelf nu al 20 jaar.
Toen ik begon deed Zwagerman het al.
Vaak heb je een aanknopingspunt nodig hebt om een ruwe schatting te maken. Jan
Zwagerman herinnert zich dat jij het blad al rondbracht toen hij nog werkte bij de PTT,
later KPN. Gestopt in 1989 – hij maakte nog 3 maanden KPN mee – is hij sowieso al 27
jaar met pensioen en dus nog veel langer rondbrenger geweest van het kerkblad. We
komen tot de conclusie dat het de vader van Mw. Zwagerman is geweest, dhr. Holema
– hij zat in de kerkenraad van de Hervormde Kerk op de Markt- die indertijd ook hun
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een wijk voor het kerkblad heeft toebedeeld. Dhr. Zwagerman groeide op in Den Helder. Zij ouders zaten in de vishandel. Mw. Zwagerman groeide op in Schagen. Zij zat als
kind al op club in de ruimte achter de preekstoel
van de Grote Kerk, toen dus nog Nederlandse Hervormde Kerk, ingang Rensgars.
De familie is geen kerkbezoeker. Mw. Zwagerman
herinnert zich nog wel dat zij naar de kerk ging
wanneer haar moeder met het kerkkoor zong en
natuurlijk met Kerst. Hoewel de Bethelkerk (Landbouwstraat), om de hoek ligt, is voor het gezin Holema, hoewel ze tegenover de Gereformeerde Kerk
in de Cornelis Bokstraat woonden, de kerk op de
Markt altijd de huiskerk geweest. Opa Holema was
wel weer een “Bethel klant”. Zo krijg ik met mijn
“gereformeerde roots” toch nog een beetje Nederlands Hervormde kerkhistorie mee.
Beste familie Zwagerman. Heel erg bedankt voor
het jarenlang rondbrengen van het kerkblad. Namens de redactie wensen wij jullie nog
een goede gezondheid toe en mogelijk nog veel plezier in jullie stacaravan op de camping in Brabant.

VAN DE ADMINISTRATEUR
Brenda Plak-van Oostwaard
Nog even wat financiële feiten over 2021 op een rijtje;
Opbrengst kerkbalans 2021: € 85.433,00
Opbrengst plaatselijk werk : € 2.962,50
Opbrengst vrijwillige bijdrage in de drukkosten van ons kerkblad € 1.715
Collecten opbrengsten 4e kwartaal 2021 vindt u hierna.
Kerkbalans 2022
Op het moment dat ik dit schrijf is de actie kerkbalans 2022 nog volop in beweging. Op
dit moment komen er nog dagelijks enveloppen binnen met uw toezegging en worden
deze digitaal in de ledenregistratie geregistreerd. Zodra we het gros van de toezeggingen hebben ontvangen zal de incasso over de maand januari plaatsvinden. De incasso
voor de volgende maanden zal rond de 25-ste van de desbetreffende maand plaatsvinden.
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Mocht u uw toezeggingsformulier nog niet hebben geretourneerd dan zouden wij u
willen vragen om het formulier alsnog volledig ingevuld (betaalwijze, maanden en bedrag) ons te retourneren.
De verwerking van uw bijdrage is een stuk eenvoudiger als ook uw toezegging staat
geregistreerd.
2022 zal tevens het laatste jaar zijn dat u kon/kan kiezen voor betaling via de vertrouwde acceptgirokaart. Per 01 juni 2023 zal de acceptgirokaart verdwijnen.
Collectes 2021 4e kwartaal in kerkdiensten ontvangen
1e
3-10-2021
10-10-2021
17-10-2021
24-10-2021
31-10-2021
7-11-2021
14-11-2021
21-11-2021
28-11-2021
5-12-2021
12-12-2021

2e

Totaal

60,64
49,5
42,7
62,25
91,85
77,9
74,65
129,25
63,75
66,97
63,05

60,5
66,4
61,75
60,6
127,4
93,15
71,95
145,25
80,9
95,7
116,4

121,14
115,9
104,45
122,85
219,25
171,05
146,6
274,5
144,65
162,67
179,45

Totaal
782,51
Totaal verdeeld

980

1762,51

kerk

diaconie

60,64
49,5
42,7
62,25
91,85
77,9
74,65
129,25
63,75
66,97
63,05

782,51

afdracht

60,5
66,4 Werelddiaconaat Kameroen
61,75
60,6
127,4 Voedselbank
93,15
71,95
145,25 Diaconaat
80,9
95,7 Zending
116,4 De Glind

428,85

551,15

De afdrachten van de desbetreffende collectes heeft reeds plaatsgevonden

JE LEVEN VERANDERD
Adriaan Rodenburg
Operatie
“Heeft de afgelopen ziekenhuisopname je leven veranderd?” Begrijpelijke vraag van
pastor Louise Kooiman nadat ik een enerverende week in het ziekenhuis in Alkmaar
had doorgemaakt.
Na twee jaar oplopende rugpijn, waarbij de ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’
toenemend moeite kostten, was ik op vrijdag 10 december aan de beurt voor een ruim
8 uur durende operatie. Gelukkig gooide corona geen roet in het eten. Het wachten
(vanaf ca. half maart) werd beloond. De operatie verliep goed. Over 57 cm werd de
rug vast- en rechtgezet. Gelukkig hoeven protestanten niet te knielen.
Maar onze
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tuin onderhouden laat ik in het vervolg graag over aan een hovenier met de titel ‘Aardbolstoffeerder’ en aan goede vrienden.
Nog op de IC volgde een zogenaamd delier waardoor man Rik en pleegzoon John tijdens hun bezoek geen enkele reactie van mij kregen. Een verpleegster meende dat ik
misschien introvert was dat ik niets zei. Ook in een ziekenhuis is humor nooit ver weg.
Hierna kreeg ik een zware dubbele longembolie. Zelden was de dood zo dichtbij. De
arts die mij had geopereerd kwam enkele keren langs en vertelde mij dat ik langs de
afgrond scheerde.
Maar op woensdag 15 december kwam ik terug op de verpleegafdeling. Het lek was
boven. En zaterdag de 18e was ik thuis.
Logische vraag dus van Louise. Het gevoel dood te kunnen gaan had ik bewust meegemaakt, het was dichtbij geweest.
In vrede ontslapen
Soms lees je in rouwadvertenties dat iemand met een glimlach op het gezicht is gestorven, in vrede is heengegaan. Meestal verwijst deze frase naar de hoop op het eeuwige leven. In de jaren 50 en 60 waarin ik ook religieus opgroeide was er naast het
vooruitzicht van het eeuwige leven, zeg maar het hemels paradijs, ook de mogelijkheid
van het eeuwig branden in de hel.
Het klinkt hard, maar zo zag onze toekomst eruit in het leven nà dit leven. Bovendien
had je daar geen invloed op. Eeuwig psalmen zingen was een kwestie van genade. De
vraag is of dat een wenkend perspectief is. Zingen is dubbel bidden, maar eeuwig ….
Er is in mijn leven, ook wat betreft geloof, veel veranderd. Het beeld uit mijn jeugd van
hemel en hel is volledig verdwenen. Althans als toestand nà dit leven. In een eerder
gesprek met Louise merkte ik op dat ik mij graag zou laten verrassen.
Eeuwig leven
Enkele jaren geleden sprak onze regelmatige gastvoorganger Gert Scholten over eeuwig leven, niet als kwantiteit maar als kwaliteit. En onze predikant Arie Jan van der
Bom gaf een prachtige invulling van het begrip ‘eeuwige student’. Ik las zojuist zijn intreepreek terug. Ontroerende woorden waarin hij onze Schager geloofsgemeenschap
deelgenoot maakte van zijn transformatie van ‘eeuwige student’ naar ‘student van de
Eeuwige’.
En terwijl veel mensen in de afgelopen decennia afhaakten van geloof en kerk, misschien wel juist door het vasthouden aan die oude beelden, hielden genoemde voorgangers, met anderen, mij juist bij onze geloofsgemeenschap.
Omzien naar de naaste
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Wat heb ik dan ervaren in de afgelopen maand december? Heel veel medeleven. Van
familie, vrienden en bekenden. Omzien naar elkaar. Door leden van onze protestantse
geloofsgemeenschap en van bekende medegelovigen daarbuiten. Dat doet enorm
goed. Dat geeft een hemels gevoel na enkele dagen van helse ervaringen.
Want na zo’n operatie, hoe goed ook verlopen en met welk geweldig resultaat ook,
ben ik er niet. Na 18 december, de dag waarop ik thuiskwam zal een jaar revalidatie
volgen. Dat wordt hard werken. Maar die hemelse ervaringen neemt niemand mij
meer af. Daar kan ik lang op teren.
Dank voor alle bloemen, kaarsen die gebrand zijn, kaarten, telefoontjes, bezoeken en
andere vormen van meeleven. Dat heeft ons ongelofelijk veel goed gedaan.

AAN TAFEL
Corine Leijdekkers
De Aan tafelmaaltijd gaat ook in februari nog niet door vanwege de 1,5 m maatregel.
De volgende maaltijd staat gepland op 24 april. Zodra het weer mogelijk is om dan
weer bijeen te komen zullen wij dit laten weten. Voor nu wensen wij u een goede gezondheid!

BEDANKT
Jan Zwart
Bedankt lieve mensen!
Wat heb ik genoten van die laatste dienst op 5 december. De preek van Arie Jan was
indrukwekkend, met die mooie beelden van de Annunciatie, de aankondiging van de
geboorte van Christus aan Maria.
Als ik de woorden aan mij gericht terugluister word ik verlegen, maar voel me tegelijk
dankbaar. Heel fijn dat ik iets van mijn drijfveer heb kunnen laten horen én dat jullie
dat hebben opgemerkt. Dank! Sinds die zondag weet ik ook wat een ‘organistencadeau’ is. Staan wij organisten bekend als drankorgels?
Drie wijnflessen uit drie
continenten! Ze hebben bijgedragen aan gezellige kerstdagen met onze kinderen.
Dank! En ja de drie cd’s, gespeeld op het Garrels-orgel in Purmerend, stimuleren me
om nieuwe muziek te blijven zoeken en te spelen. Dank collega’s!
Tenslotte nog een korte reflectie:
In mijn dankwoordje had ik het over “zeven volle, rijke jaren”. Zo beleefde ik dat moment, toen ik sinds tijden weer een “volle kerk” mocht begeleiden. Maar de laatste
twee van die zeven jaren waren natuurlijk brood- en broodmager! Een tijdlang niet
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naar de kerk, geen samenzang maar voorzangersgroepjes in vooraf opgenomen of live
gestreamde diensten, na afloop geen gezamenlijk koffiedrinken en hoe velen hebben
in die periode niet een geliefde verloren en fysiek contact gemist?
Na de dienst had ik het er met Paulien over wat jullie toch een warme en energieke
gemeenschap zijn! De kerkenraad die snel en adequaat inzette op het realiseren van
online gestreamde erediensten. De vrijwilligers (vaak “op leeftijd”) die dat realiseerden, het instrueren van de beeld- en geluidmensen, het regelen van voorzangers, bezoekwerk, kinderwerk en niet in de laatste plaats: de voorgangers. Arie Jan en zijn collega’s . . . zij preekten voort!
Aan de overdenking van Arie Jan in Onze Kerk van december kun je zien hoe zwaar het
hem valt en hoe moedeloos je kunt worden van deze tijd. En dat schreef hij nog vóór
de lockdown die half december inging. Ineens dacht ik aan dat beroemde gedicht van
J.W.F. Werumeus Buning: de Ballade van den boer “Maar de boer hij ploegde voort”
uit 1935, toen het boerenbedrijf nog kleinschalig was en waarvoor nu steeds meer
herwaardering ontstaat. Gaat het daar niet om: wat er ook om je heen gebeurt, blijven
doen waar je goed in bent? Blijven dromen en wachten op woorden van God, die ons
meer zal verrassen dan we ooit gedacht hadden?!
Het ga jullie goed mensen! Ik kom graag nog eens langs. Hartelijke groet uit Veenendaal, Jan Zwart

MY NAME IS “VAN EENIGENBURG”.
Wim Voorbraak
De afgelopen weken is bij de NPO een serie programma’s te zien over de Pilgrim
Fathers, een groep Engelsen die na ruim 10 jaar in Leiden gewoond te hebben, uiteindelijk naar Amerika vertrokken en daar nu beschouwd worden als de medestichters,
“The Founding Fathers” van het huidige Amerika. We schrijven 1620 al zij uiteindelijk
met het schip de Mayflower richting Amerika gaan.
Ook onze streek, Eenigenburg en omgeving kent zo’n verhaal. Ik heb het opgepikt uit
het boekje “Een kijkje op de geschiedenis van Eenigenburg” van W.K. van Schooneveld.
In April 1849 stonden 10 Noord-Hollandse gezinnen uit de dorpen Warmenhuizen,
Krabbendam, Schoorl en Eenigenburg bepakt en bezakt, klaar om hun reis naar de
Verenigde staten van Amerika te beginnen. Op een zaterdag werden hun spullen op
een schuit in het Noordhollandskanaal geladen die hen naar Rotterdam zou brengen.
Maar eerst was er op zondag een afscheidsdienst in de kerk van Krabbendam. In Rotterdam stierf al een van de kinderen uit de groep. Via Le Havre vertrok de groep naar
19

Amerika. Nog maar net op de oceaan, brak aan boord de cholera uit. Negentien mensen overleden en kregen een zeemansgraf, onder hen 5 mensen die uit Noord-Holland
vertrokken waren. Velen aan boord waren diepgelovig, er werd dan ook veel gebeden
en psalmen gezongen ter ere van God.
Na 42 dagen bereikte zij New York. De reis van de Noord-Hollanders ging vandaar verder over de Hudson om uiteindelijk te eindigen in wat nu Chicago heet. Daar ontmoeten zij Klaas Pool en Klaas Paarlberg die al eerder naar Amerika vertrokken waren. Samen met hen werd land gezocht om het Noord-Hollandse boerenbestaan voort te zetten.
Waarom gingen zij eigenlijk weg?
De meeste van de emigranten behoorden tot de z.g.
seperatisten. Zij scheiden zich af van de toenmalig
Christelijk Hervormde Kerk, nu de Hervormde Kerk die
opgegaan is in de PKN. De hoofdreden was dat zij de
koning niet erkenden als hoofd van de kerk. Dat de koning wereldlijke macht bezat was voor hen geen punt
maar in de kerk dulden zij niemand boven God.
De groep gaat eigen kerkdiensten organiseren. Er
wordt een verbod ingesteld voor godsdienstoefeningen voor meer dan 20 personen. De separatisten gaan
door. Uiteindelijk komt het zover dat de veldwachter
en de burgemeester van Warmenhuizen de dienst willen afbreken door de voorganger van de kansel te verwijderen wat niet lukt. Later lukt dit wel en worden
alle kerkgangers geverbaliseerd. Een deel van de mensen besluit nu hun geboortegrond te verlaten en vertrekken naar Amerika.
De nakomelingen van deze emigranten hebben zich nooit helemaal los gemaakt van
hun oude vaderland. Van tijd tot tijd komt er een ver van familielid langs in Eenigenburg. En zijn achternaam? “Van Eenigenburg”!

GEBED VAN EEN PELGRIM
Vader God u kent mijn naam,
u kent mijn zitten en mijn staan,
mijn bluffen en ook mijn verdriet,
diep in mijn hart, wat niemand ziet.
U kent mijn angst en ook mijn hoop,
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het pad waarop ik blootsvoets loop,
de weg die u geëffend hebt,
het uitzicht dat u daarmee schept.
Alle pelgrims keren huiswaarts,
elke zwerver komt weer thuis;
ik dool rond op ’s herenwegen,
zoekend naar uw veilig huis.
Moeder God u kent mijn waan,
dat ik niet buig, rechtop blijf staan,
de draken die ik steeds bevecht,
altijd kan ik bij u terecht.
De toekomst die kent u alleen,
u strooit uw licht over mij heen
ik deel ‘t met iedereen gelijk,
want ik heb niets, u maakt mij rijk.
Alle pelgrims keren huiswaarts,
elke zwerver komt weer thuis;
ik dool rond op ’s herenwegen,
zoekend naar uw veilig huis.
Tekst en zang: Amanda Strydom
Vertaling Ide Wolzak
Dit prachtige lied staat op de cd Keerse Teen Die Donker
en is te beluisteren zowel op YouTube als op Spotify

LEERHUIS ‘QUIN’
Arie Jan van der Bom
Op woensdag 16 februari gaat het leerhuis ‘Quin’ weer van start. Dit leerhuis heeft de
vorm van een vraaggesprek. De inhoud is telkens een thema dat raakt aan het christelijke geloof. De sfeer is vriendelijk en ontspannen. Na een korte inleiding in het thema
door de gespreksleider, ds. Arie Jan van der Bom, komen de deelnemers aan het
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woord. Zij gaan in gesprek met elkaar en met de gespreksleider. De doelstelling is om
te leren van elkaars verschillen. Waar sta je zelf? En waar staat een ander? En kun je
daar begrip voor opbrengen? Het thema voor de eerstvolgende bijeenkomst is: Waar
is ‘God’? Waar merk je iets van ‘Zijn’ aanwezigheid? Want wij hebben het wel vaak
over ‘God’, maar leven wij ook werkelijk met ‘Hem’, merken wij dat ‘Hij’ er is? Hoe
dan? Wanneer dan? Elke dag? Of slechts heel af en toe?
Iedereen is welkom: mensen die kerkelijk, niet-kerkelijk of anders-kerkelijk zijn, mensen met twijfels en mensen met zekerheden. Van tevoren opgeven is niet nodig. Kom
gewoon! En neem iemand mee.
Leerhuis: Quin : Dag(en): 3e woensdag van de maand
Plaats: Grote Kerk, Markt 23, 1741 BS Schagen, HL-zaal
Tijd: 20.00—21.00 u.

LEERHUIS BART
Arie Jan van der Bom
Veel mensen zijn vermoedelijk vergeten dat dit jaar het thema ‘duurzaamheid’ is. Vanwege alle storingen door corona en de maatregelen ertegen is dit thema wat in de vergetelheid geraakt. Toch willen wij hier nu dan eindelijk wat aandacht aan schenken.
Wij willen in vier bijeenkomsten het boek van de Schagenees Bart Verheggen, “Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering?” lezen. Elke bijeenkomst bespreken wij twee hoofdstukken uit zijn boek. In een vijfde bijeenkomst nodigen wij Bart
zelf uit en gaan wij met hem in gesprek. Wij stellen hem dan de vragen die wij in de
eerdere bijeenkomsten voorbereid hebben.
Iedereen is welkom. Wel graag van tevoren opgeven per e-mail:
aj.van.der.bom@gmail.com o.v.v. Leerhuis ‘Bart’. Het is verder wel raadzaam om het
boek van Bart aan te schaffen.
Leerhuis: Bart
Dag(en): 1e dinsdag van de maand, 5 bijeenkomsten (1/3, 5/4, 3/5,
7/6, 5/7)
Plaats: Grote Kerk, Markt 23, 1741 BS Schagen, HL-zaal
Tijd: 20.00—21.00 u.
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TAAKGROEP LEREN EN DOEN
Rik Laernoes
Het zijn nog steeds onzekere tijden. Binnenkort komt onze taakgroep weer bij elkaar
om de plannen tot het eind van het seizoen te bespreken.
Alles hangt echter af van de anderhalve meter. Mocht die maatregel binnenkort van
tafel gaan, dan branden we weer los. Mocht het anders zijn, dan gaan we in september weer vol goede moed verder. Maar…mochten we weer eerder van start kunnen
gaan, dan hoort en leest u dat. Let op de zondagse mededelingen. Zie ook de website
van de kerk. We zullen ons uiterste best doen om alle activiteiten onder de aandacht
te brengen. Hopend op betere tijden.

STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË
Magda en Leo Witte
Nu het laatste nieuws over het kindertehuis en onze laatste bezigheden.
In september/oktober zijn we weer in Cristuru Secuiesc geweest met een speciaal
doel. We hebben daar een personenbus afgeleverd voor het vervoer van 6 rolstoelen
met personen of vervoer van 8 mobiele personen of een combinatie daarvan. De actie
is tot stand gekomen na het bericht van een oud vrachtwagenchauffeur die al een
paar keer voor ons spullen naar het Cristuru Secuiesc gebracht heeft.
Hij is verbonden aan een andere stichting die een legaat ontvangen had dat speciaal
bedoeld was voor ‘ons’ kindertehuis. Hij heeft daarop contact opgenomen met de directrice Ildiko van het kindertehuis en de vraag gesteld waar grote behoefte aan was.
Het antwoord is al genoemd, een bus voor het vervoer van personen met een beperking in een rolstoel. De betreffende stichting heeft daar nog een bedrag aan toegevoegd en onze stichting mocht nog een anonieme schenking ontvangen om dat erbij te
doen.
Omdat het brengen van de bus en onze trip ongeveer in dezelfde periode zou plaatsvinden hebben we maar besloten om elkaar halfweg Roemenië te treffen en gezamenlijk verder te gaan en daar aan te komen.
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Directie en personeel keken hun ogen uit toen de bus het terrein op kwam. Volop belangstelling. Er waren ook tegelijk handen genoeg om de hulpgoederen uit te laden die meegekomen waren. De nieuwe Burgemeester was door Ildiko uitgenodigd om de komst van de
bus bij te wonen. Hij ging op de uitnodiging in en was oprecht
belangstellend.
We zijn die avond uitgenodigd om bij Ildiko thuis te eten. De
volgende dag zijn onze medereizigers naar andere bestemmingen in Roemenië vertrokken. Wij zijn nog een week gebleven
om diverse bezoekjes af te leggen.
Wat mijzelf verbaasde waren de kinderen met sondevoeding.
Twee jaar geleden waren het echte kasplantjes, nu hadden sommigen de ogen open
en konden zelfs iets reageren.
Nu is ook eindelijk het traject voor de nieuwbouw opgestart. In
2013 was
er al
sprake van
dat er iets
nieuws
moest komen maar het hoofd van meerdere tehuizen
toonde, voor zover wij weten, weinig activiteit.
Hij heeft namelijk niets met kinderen met een beperking. Eindelijk is er, met medefinanciering van de EU een start gemaakt voor de nieuwbouw. Totaal zijn de kosten geraamd op ruim 1 miljoen Euro waarvan bijna 660.000 Euro van de EU verkregen wordt.
De bouw moet eind 2023 gereed zijn. Het kindertehuis heeft er een soort begeleid wonen bij gekregen. Dit is een huis waar 4 jongens met lichte beperking alleen wonen. 6
uur per dag is er begeleiding aanwezig die ook voor de maaltijden zorgt. Dit is een
huis, toegewezen door de provincie. Tot nu toe had 1 directrice 5 van dit soort huizen
onder haar hoede om voor te zorgen. Zij is echter ontslagen omdat ze haar werk niet
deed en men moest toch ergens heen met deze bewoners. In dit huis is bijna niets
aanwezig en wat er is, is erg slecht. Het mankeert aan bijna alles wat normaal in een
huishouden nodig is. Ze hebben bijvoorbeeld niet eens gordijnen in de slaapkamer of
benodigde spullen in de keuken. De genoemde vrachtwagenchauffeur heeft al een gedemonteerd keuken klaar staan voor vervoer. De montage zou dan door eigen mensen
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uitgevoerd worden. We hopen dat er nog meer huishoudelijke spullen gedoneerd worden die daar nodig zijn.
We hebben een tevreden gevoel na deze trip en hopen ze nog een poosje te mogen
helpen.
De kaartverkoop begin december heeft een mooi bedrag opgebracht van ca. € 450.-.
Hartelijk dank daarvoor.

SCHAGER NACHTVLINDERS XVI : JIJ DIE IN DE HEMEL IS
Ds. Arie Jan van der Bom
Vanwege de lockdown dreigde mijn verjaardag nog minder te
worden dan het gewoonlijk al is. Want gewoonlijk is mijn
verjaardag het laatste feestje in een reeks van feesten en feestjes
die al eind november begint. Als eenmaal mijn verjaardag aan de
beurt is, eind januari, heb ik er meestal ook zelf niet veel zin meer
in. En met het ouder worden wordt dat niet veel beter. Nu is mijn
vrouw, gelukkig, uit een heel ander hout gesneden dan ik en is het
voor haar bijna een doodzonde om ook maar één enkele
verjaardag over te slaan. Het zal en moet gevierd worden. Ook als
de jarige daar zelf weinig zin in heeft. Dit jaar had zij daarom voor mij bedacht om deel
te nemen aan het Internationaal Film Festival in Rotterdam (IFFR 2022). Zij had tien
films uit het aanbod geselecteerd die wij thuis op eigen gelegenheid zouden kunnen
bekijken.
Op het moment van schrijven hebben wij inmiddels drie films gezien: Anatomy Of
Time (Thailand), As In Heaven (Denemarken) en Clara Sola (Costa Rica). Elk van deze
drie films is in mijn ogen bijzonder geslaagd en biedt een fascinerend venster op het
menselijk bestaan. Wat opvalt aan deze drie films en wat zij ook gemeenschappelijk
lijken te hebben, is de traagheid waarmee alledaags leven getoond wordt. Die
traagheid verhoogt de intensiteit waarmee je als kijker kijkt. Want juist door die
traagheid valt er meer te zien, zie je meer van de leefomgeving, zie je meer details.
Soms tot in het miniscule toe, zoals de glinsterende vuurvliegjes rondom de
verstandelijk beperkte Clara (Clara Sola).
Verder gaat elk van de drie films over diep menselijke ervaringen zoals het verzorgen
van de stervende echtgenoot (Anatomy Of Time), het op jonge leeftijd verliezen van
de moeder (As In Heaven) of het omgaan met een verstandelijk beperkt familielid
(Clara Sola). Bovendien speelt in elk van de drie films het godsdienstige een heel
nadrukkelijk rol. Of liever gezegd: elk van de drie films onderzoekt een godsdienstige
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vraagstelling: Is ‘mijn’ ongelukkig leven ‘mijn’ verdiende loon? (Anatomy Of Time). Is
‘mijn’ moeders dood onderdeel van Gods plan? (As In Heaven). Staat ‘een éénvoudige
van geest’ niet veel dichter bij God? (Clara Sola). Die religieuze dimensie wordt vaak
ook nog eens benadrukt door een bijzondere aandacht voor de natuur, haar
schoonheid, maar ook haar wreedheid.
Ik kies er hier voor om de Deense
film, As In Heaven, nog iets meer
uit te lichten. De Deense titel luidt
anders: Du som er i himlen, wat
zoiets betekent als “jij die in de
hemel is”, een verwijzing naar de
tweede regel van het Onze Vader
en niet naar de zesde regel, zoals
de Engelse titel suggereert. Het
verhaal speelt zich af op het
Deense platteland aan het einde van de 19e eeuw. Lise, een meisje van een jaar of
vijftien, is de oudste in een godsdienstig boerengezin van zeven kinderen, met de
achtste onderweg, want de moeder is hoogzwanger. Het is de droom van Lise’s
moeder en Lise zelf dat zij, Lise, niet hetzelfde traject gaat als alle andere vrouwen in
het boerenleven, maar naar school gaat om een opleiding te volgen. Haar vader ziet er
niet veel in. Maar moeders wil is vooralsnog wet.
De zwangerschap van de moeder verloopt echter niet naar wens. Wat eerst nog een
zware bevalling lijkt te zijn, wordt al gauw een levensbedreigende situatie. En terwijl
volwassenen, voornamelijk vrouwen, achter gesloten deuren, onttrokken aan het zicht
van de kinderen, alles eraan doen om de moeder bij te staan bij de bevalling, houdt
Lise de kinderen bezig met spelletjes en wandelingen in de natuur. Lise, zelf nog half
kind, beseft veel beter dan haar zusjes en broertjes dat haar moeder in een kritieke
toestand verkeert. Zij neemt geen genoegen met de gedachte dat alles volgens Gods
‘plan’ verloopt, zoals volwassenen telkens tegen haar zeggen. Als Gods plan betekent
dat haar moeder zal sterven, is dat een slecht plan. Zij denkt bovendien dat God haar,
Lise, wil straffen voor kleine kindervergrijpen die in haar ogen niet klein zijn maar
levensgroot. Zij bidt tot God en biedt alles aan wat zij maar kan aanbieden om God op
andere gedachten te brengen. Zij meent antwoord te krijgen in de wind en in een
droom. Niettemin sterft haar moeder. En Lise moet haar moeders rol overnemen op
het boerenbedrijf. Dus Gods plan doorkruist ook nog eens haar eigen plan!
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De film laat een betoverende wereld zien van kinderen die opgaan in hun spel buiten
in de vrije natuur. Ook dat is God. De God die schept en die de mens een paradijs
aanreikt. De God die voorziet van het koren op het veld onder een goud blinkende
zon. Maar er hangt ook een doem over deze wereld, de schaduw van de dood, de
vloek van Eva om met barensweeën kinderen ter wereld te moeten brengen. En dan
zijn daar nog al die volwassenen die zich vroom schikken in hun lot en alle
gebeurtenissen scharen onder Gods ondoorgrondelijke plan. Het is zeer de vraag of
Lise met zo’n God uitkomt. Vermoedelijk niet…

POËZIE VAN DE ZIEL
Ds. Wim Beekman, classispredikant in Friesland
Met het klimmen van de jaren ontdek ik dat mijn geloof niet wortelt in een leerstelling
of dogma. Niet aardt in een vastgelegde geloofsbelijdenis of kerkelijke uitspraak. Mijn
geloof bloeit op uit liederen, leeft van versregels die zomaar ineens door mijn hoofd
spelen.
Soms is het een oud lied dat door mijn gedachten zingt. Bijvoorbeeld het gezang dat
mijn moeder vroeger zong wanneer zij met een mand wasgoed de trap op liep. Op bergen en in dalen, ja overal is God. Waar wij ook immer dwalen, of toeven daar is God.
En een nieuw lied doet het ook. Wanneer ik een eeuwenoude kerk binnenkom bijvoorbeeld. Dit huis van hout en steen dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de
wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan.
Ik denk dat een lied mijn ziel raakt omdat het poëzie is. Een gedicht vertelt nooit de
waarheden van het hoofd. Het houdt niet van stelligheden. Nooit zal het je zeggen
‘hoe het is, wat er goed is en wat kwaad, wat mooi is en wat lelijk’.
Verzen slaan het hoofd over. Liederen willen niet letterlijk genomen worden. Mijn
moeder zong dan wel dat mooie refrein ‘ja overal is God’, maar dat betekende voor
haar niet dat de lieve Heer op ieder plekje en achter iedere struik of boom te vinden
was.
Mijn moeders hart vond rust in de zekerheid dat, waar zij ook in verzeild raakte, en
waarheen haar gedachten soms ook dwaalden of toefden, de lieve Heer haar zou bewaren en behoeden. Die zekerheid vond zij overigens niet vanzelf, daar moest zij hard
om zingen.
En zelf zie ik de ‘wolk gebeden van wie ons zijn voorgegaan’ niet daadwerkelijk tussen
de balken van een kerkgebouw hangen. Maar mijn ziel mijmert erover hoe de mensen
in dorp en stad eeuw in, eeuw uit op hun kerk hebben gepast. En hoe zij op die plek
alles wat hun hart vervulde of bezwaarde in gebed omhoog hebben gezonden.
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Soms droom ik dat gelovigen hun debatten en discussies laten rusten. Want je kunt
bijvoorbeeld over de schepping met elkaar een stevige boom opzetten. In zeven dagen
of niet? En hoe zit dat dan met de wetenschap?
Je kunt elkaar ook gewoon Guido Gezelle voorlezen: Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd, mij groet het altemale, dat God geschapen heeft! Tegen zo’n
dichterlijke eenvoud kan geen wetenschap, geen belijdenisgeschrift, geen kerkelijk
dogma op.
Geloven is poëzie. De poëzie van de ziel. Elk feit en alle kennis van het hoofd komt
daarbij in de schaduw te staan. In de kerk doen we gelukkig voortdurend aan poëzie.
We zingen psalmen en gezangen voor en na alles wat we met veel woorden proberen
uit te leggen. Al zingend kunnen we dan weer even opademen.
Hopelijk begrijpt u mijn punt: het wordt tijd dat we in de kerk weer gaan zingen.

ACTIVITEITENROOSTER FEBRUARI 2022-MAART 2022
14 feb
16 feb
21 feb
28 feb
1 mrt
1 mrt
7 mrt
8 mrt
14 mrt
16 mrt
21 mrt

maandag
woensdag
maandag
maandag
dinsdag
dinsdag
maandag
dinsdag
maandag
woensdag
maandag

Cantorij repetitie
Leerhuis 'Quin'
Cantorij repetitie
Cantorij repetitie
Ouderen gespreksgroep
Leerhuis Bart
Cantorij repetitie
Oecumenische gespreksgroep
Cantorij repetitie
Leerhuis 'Quin'
Cantorij repetitie

19:30 uur
20:00 uur
19:30 uur
19:30 uur
14:00 uur
20:00 uur
19:30 uur
13:30 uur
19:30 uur
20:00 uur
19:30 uur

Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk

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

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

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

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

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

AANNEMERSTIMMERBEDRIJF BRAM BORST

		

voor onderhoud
en nieuwbouw
aan uw woning

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

Kwaliteit
die staat

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit

Persoonlijk en Stijlvol
• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
• Ongeacht waar en of u verzekerd bent
• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk
• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio
UITVAARTBEGELEIDING
• Betaalbaar en onafhankelijk

Karin Smit

persoonlijk enenstijlvol
persoonlijk
stijlvol

Tel. 06 81358110

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

Webshop www.janrozing.nl

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

bereikbaar

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

