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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
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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	  
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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!	  
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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  

 

Hierbij het Paasnummer van “Onze Kerk”. Ik hoop dat dat de laatste keer is dat ik 
enige woorden vuil hoef te maken aan Covid-19. Zoals het er nu uitziet worden bin-
nenkort alle maatregelen afgeschaft en blijven alleen de aanbevelingen nog over. 
 
Helaas heeft zich de volgende “ramp” alweer aangediend, als je de twee zou mogen 
vergelijken. De oorlog in Oekraïne. Normaliter woeden oorlogen zich ver van ons bed 
af en raken (ten onrechte?) ons minder dan dat ze zich nu op ons continent afspeelt. 
En deze oorlog raakt ons ook in het dagelijks leven. Meer zichtbare vluchtelingen, 
prijsverhogingen door post-covid en door sancties verstoorde wereldmarkt. En wat je 
nu ook ziet is dat Oekraïners met open armen worden opgevangen maar dat de bui-
tenlanders (Mensen uit Azië en Afrika, die in de Oekraïne studeerden) een heel andere 
behandeling krijgen. Dit geeft te denken. 
 
Maar dit waren dan even in een notendop dan even de mondiale problemen. Gelukkig 
dat we hier in het (betrekkelijk) veilige Westen wonen. Wel is het zo dat de energiecri-
sis ook onze kerk treft. Bij zulke hoge energieprijzen telt elke graad. Dus vanaf 27 
maart zal de thermostaat lager gezet worden, dus een tip is om u hierop te kleden. Zie 
verder de artikelen in dit blad. 
 
Maar niet alles is zwart gekleurd. We zien dat er weer activiteiten worden ontplooid 
en dat we weer “onbezorgd” naar de kerk kunnen gaan, inclusief het koffiedrinken na 
afloop, wat door velen werd gemist. Kerkdienst is namelijk ook een sociale gebeurte-
nis.  
 
Daarnaast nog andere lezenswaardige stukken die ik hier niet alle kan noemen maar 
die u vanzelf tegenkomt als u het blad doorneemt.    
 
De spreuk van de maand. 

 
Eerst hadden we de Russische beer, die veranderde in een 
West-Europees schoothondje, nu zien we hem weer als sa-
tan, maar bedenk dat je de duivel alleen kunt uitdrijven en 
dat deze dan rare sprongen kan maken. 
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TER OVERWEGING 

Dirk Broekema  
 

What is life?  

 
Een 19 jarige jongen uit oost-
Groningen is opgeroepen voor 
zijn militaire dienstplicht. Het is 
begin 1940. Hij voelt zich nogal 
eenzaam tussen de andere jon-
gens in de marinierskazerne aan 
het Oostplein in Rotterdam. 
Sommige zijn pas zeventien of 
achttien.  
Grote bromvliegen naderen van-
uit de verte, de Duitse vliegtui-

gen laten parachutisten landen bij de Maasbruggen in Rotterdam. Een onmenselijke 
strijd begint. De jongens verdedigen de brug zo goed en kwaad als het gaat, maar het 
is onbegonnen werk. Ze schieten op alles wat beweegt, ze zijn nog heel jong maar 
sommigen krijgen moorden op hun geweten. En achter hen vallen de bommen op de 
gebouwen, de huizen, mensen worden gebombardeerd, ze verdwijnen in de gaten van 
de stad, en de stad brandt. Naast de jongeman sterven jongens die hij nauwelijks heeft 
leren kennen in de kazerne, getroffen door de kogels van leeftijdgenoten die ze nooit 
hebben ontmoet. Ze zijn gestuurd, aan beide kanten. 
De jongeman is krijgsgevangene en wordt naar het Gestapo hoofdkwartier gebracht 
aan de Grote Markt in Groningen. Hij overleeft en wordt naar het eiland Borkum ge-
stuurd. Hij maakt diverse omzwervingen tot de oorlog voorbij is. Hij is dan vierentwin-
tig.  
Zo lang hij leeft trekken deze dagen hun sporen door zijn bestaan.  
“Opa, heeft u ook wel Duitsers doodgemaakt?”, vraagt mijn kleinzoon aan zijn opa. 
Het is even stil, dan geeft deze het cryptische antwoord: “Misschien wel”.  
Inderdaad, deze jongen, deze opa was mijn vader.  
“Nee, we waren geen helden”.  
Mijn vader heeft in zijn handen het boek van Wim Hornman: “De helden van Rotter-
dam”. (Ook wel: De helden van de Willemsbrug.)  
”Nee, we waren arme jongens die ook maar gestuurd werden. We hadden geen idee 
waar het allemaal om ging.” Hij bladert door het boek en bekijkt de foto’s die erin 
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staan, hij herkent verschillende personen.  
“Kijk, die zat bij mij in de groep, en die Karstanje was onze sergeant, en hier, Rob van 
Omsbergen. Aardige vent.”  
Hij geeft het boek weer aan mij terug. “Wil je het lezen?”, vraag ik. 
“Nee hoor, ik heb al genoeg aan mijn krant.”  
Op de televisie zie ik beelden van soldaten die Oekraïne binnenvallen. Ze zijn gestuurd 
en wachten op bevelen die van één man aan de top moeten komen, zìjn wil geschiede. 
Het bevel is gegeven en daar gaan de soldaten weer. Het stomme staal van bommen 
en raketten spreekt opnieuw zijn lelijke primitieve woorden. Jonge mensen die we tij-
dens een vakantie in Moskou hadden kunnen ontmoeten worden op bevel veranderd 
in onze vijand. En zo ontstaan er weer nieuwe “helden” aan de grens. Wat zou er ge-
beuren als elke soldaat in de wereld bevelen zou weigeren? Maar zo is het niet, he-
laas, en toch lezen we dat we de andere wang moeten toekeren en dat door het ge-
bruik van het zwaard jijzelf zal omkomen door het zwaard. Een paradox van jewelste. 
Waar zouden Hitler, Caesar, of Napoleon geweest zijn zonder de gewone soldaat. Hij 
vecht voor Canada, Frankrijk, Amerika, Rusland en Japan om “de oorlog te beëindi-
gen”; “Universal Soldier” van Donovan.  
George Harrison, de meest spirituele van de Beatles schreef: “What is life?” Er is een – 
nieuwe – videoclip bij gemaakt. Een jongedame danst over straat, door het bos, op 
een speelplaats, tussen de volkstuintjes en … langs de graven op een militaire begraaf-
plaats. Het is een ontroerend fragment. Het meisje danst een vrolijke dans met achter 
haar de honderden, duizenden witte zerken van gevallen soldaten.  
Een mooiere vorm van dankbaarheid kan ik me nauwelijks voorstellen, haar dans is 
een ode aan hen die hun leven hebben gegeven zodat zíj kan dansen en verder mag 
leven. Ze zijn deel van haar dans, zij laat zien hoe kostbaar haar vrijheid is. 
We mogen hopen dat haar kinderen niet weer tussen nieuwe soldatengraven hoeven 
te dansen, tussen nieuwe helden, en dat de kringloop een keer wordt verbroken. En 
dat een meisje van “de andere kant”, niet weer opnieuw tussen háár helden hoeft te 
dansen… 

         
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,  
In Bethelehem zette de dans weer in 
De dans leek te breken, maar ik deelde het brood  
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood  
Die liefde leeft in je nu ik dans met jou,  
De dans van de schepping, de dans van trouw. (uit: Lied 839)     
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KERKDIENSTEN 

27 maart 2022, vierde zondag Veertigdagentijd – let op: aanvang zomertijd 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Mw. Ds. A.D. Walsma, Amersfoort 
1e collecte  Kerk (Pastoraat) 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst en tienerkerk 

3 april 2022, vijfde zondag Veertigdagentijd 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte  Kerk (Onderhoud orgel) 
2e collecte  40 dagen collecte Kerk in Actie 
Organist  Ronald van der Veen 
Er is crèche en kindernevendienst 

10 april 2022, Palmpasen 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Pastor Mw. L.J. Kooiman 
1e collecte  Kerk (Pastoraat) 
2e collecte  Diaconie (algemeen) 
Organist  Caroline Schaap 
Er is crèche en kindernevendienst en tienerkerk 

Tijdens de paascyclus: geen collectes 
 
13 april 2022 Laatste woensdag in de 40 dagentijd 
Grote Kerk 
18.00 uur  Sedermaaltijd 

14 april 2022, Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 
Grote Kerk,  
19.30 uur   Ds. A.J. van der Bom 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
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15 april 2022, Goede Vrijdag 
Grote Kerk,  
19.30 uur   Pastor Mw. L.J. Kooiman m.m.v. van de Cantorij 
Organist  Hans Stehouwer 

17 april 2022, Eerste Paasdag 
Grote Kerk: serie diensten vanaf 6.30u met meerder ‘instapmomenten’ 
In alle diensten gaat voor Ds. A.J. van de Bom 
6.30 --7.15 uur Eerste viering   
7.30 – 8.15 uur Tweede viering 
8.30 -- 9.15 uur Paasontbijt: aanmelden via een formulier in de hal. 
Vanaf 9.30 uur : hoofddienst m.m.v. de Cantorij en 
   de kinderen van de kindernevendienst 
Voorafgaande aan de dienst wordt de nieuwe paaskaars binnengedragen. 
1e collecte  Paascollecte t.b.v. quotum afdracht 
2e collecte  Paascollecte Kerk in Actie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Mw. Pastoor J. van Steen, Alkmaar 
 
24 april 2022, 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Ds. H.R. Hummelen, Egmond Binnen 
1e collecte  Kerk (pastoraat) 
2e collecte  Diaconie (algemeen) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

1 mei 2022, 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Ds. P. van Ankeren, Wognum 
1e collecte  Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte  Amnesty International, Schagen 
Organist  Caroline Schaap 

8 mei 2022, 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
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1e collecte  Kerk (pastoraat) 
2e collecte  Diaconie (Kerk in Actie, Noodhulp) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 
 

 
Dag allemaal, 
Hier weer een berichtje van de kindernevendienst. We zijn op dit moment volop bezig 
met ons veertigdagenproject. Het project gaat over keuzes maken. We volgen Jezus op 
weg naar Pasen en we zien dat Hij keuzes maakt, net als de mensen om hem heen. 
Liefde of gevaar? Dienen of gediend worden? Weglopen of naar voren stappen? Alle-
maal keuzes waar we ook vandaag de dag regelmatig voor komen te staan.  
Binnenkort is het ook weer Palmpasen. Eindelijk kunnen we weer echt samen palm-
paaskruisen versieren en op zondag het feest vieren in de kerk – natuurlijk nog veel 
leuker dan de digitale versies van vorige jaren. Hier onder vind je de informatie om je 
daarvoor op te geven. Zorg dat je erbij bent! Ook het Paasfeest kunnen we weer sa-
men in de kerk vieren. 
Na Pasen starten we met een serie over Simson, een Bijbelse krachtpatser die wereld-
beroemd werd! Maar uit de verhalen blijkt wel dat ook hij zijn zwakke plekken had. 
Tot snel in de kerk! 
 
Palmpasenstok versieren 
Op zaterdag 9 april kunnen de kinderen met elkaar weer een palmpasenstok versieren 

in de kerk. We starten gezamenlijk om 14.00 uur 

 Rond 15.00 uur ruimen we de spullen met elkaar op. Je hebt alleen een eigen 
stok/kruis nodig. Voor de versiering, het haantje en het lekkers wordt gezorgd. Op 

27 maart Johannes 19:1-16a Pilatus laat Jezus kruisigen 

03 april Johannes 19:16b-42 Jezus sterft en wordt begraven 

10 april Palmzondag Lucas 19: 29-44 Intocht in Jeruzalem 

17 april 1e paasdag Johannes 20:1-18 Jezus leeft  

24 april Johannes 20:19-29 Jezus verschijnt aan zijn leerlingen 

01 mei Rechters 13 Simsons geboorte aangekondigd 

08 mei Rechters 14 Simson trouwt met een Filistijnse vrouw 
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zondag 10 april laten we onze stokken tijdens de dienst zien en mogen ze weer mee 
naar huis. 
Voor de inkoop van materiaal en haantjes is het fijn om te weten met hoeveel kin-
deren we zijn die middag. 
Wil je ook komen? Misschien met een vriend of vriendin? Stuur dan een mail met 
je/jullie naam/namen naar elsemariannevanlaar@msn.com. 
Graag opgeven voor maandag 4 april! 

MEELEVEN  

Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 

We leven mee met Monique van Vegten. Voor Monique is het opnieuw een intensieve 
en moeilijke periode. Wij wensen haar beterschap en veel kracht en geduld en moed 
om het vol te houden. We leven mee met Dagmar Meekel–van Holten, Makreel 20. 
We wensen haar sterkte in deze intensieve periode. We leven mee met allen die ziek 
zijn en langdurig last hebben van zorg om hun gezondheid.  

Het vraagt om kracht om het vol te houden. Het vraagt om geduld en uithoudingsver-
mogen en soms acceptatie. Wij wensen allen veel sterkte. 

We leven ook mee met Kees van Treuren die een operatie moest ondergaan. 
We wensen hem van harte beterschap toe. 
 

DIENST IN EENIGENBURG 

Nelie Wagenaar 

Op eerste Paasdag is er na lange tijd weer een dienst 
in het kerkje van Eenigenburg. Pastor Jos van Steen 
gaat voor en het thema is: de rol van Maria Magda-
lena. Deze rol wordt verteld en gespeeld door Jos en 
zo is ze niet alleen de pastor, maar ook de kunste-
naar. De dienst begint om 10.30 uur en iedereen is 
van harte welkom.  

De commissie 'tussen kerk en kunst', Trudy Tuinstra en Huib en Nelie Wagenaar.  

 

Maria Magdalena  
(Jan van Scorel, Rijksmu-
seum) 
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SEDERMAALTIJD 

Louise Kooiman 

Op woensdag 13 april zal er in de Grote kerk om 18.00 uur een sedermaaltijd worden 
gehouden. De verhalen van de uittocht en bevrijding uit Egypte worden verteld. De 
Seideravond staat voor het leren omgaan met de onzekerheden van het bestaan, leren 
dealen met vreugde en verdriet, het leven met haar lichte en met haar donkere kan-
ten, licht en donker in de buitenwereld, onder elkaar en in jezelf. Er wordt ongezuurd 
brood (matzes) gegeten, er staat bitterkruid op tafel als teken van onderdrukking en er 
wordt wijn (druivensap) gedronken om Gods naam te prijzen. 

GROOT HUISBEZOEK VALKKOOG 

Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 

Op donderdag 31 maart vindt er om 15.30 uur een Groot Huisbezoek plaats in Valk-
koog plaats. Wij komen bij elkaar in de oude Bakkerij 
Het thema is: geraakt worden. 

Zo af en toe worden wij in het leven ten diepste geraakt door iemand of door iets. 
Wat raakt u ten diepste? Wat ontroert u? Wat bezorgt u kippenvel? En welke beteke-
nis heeft dat voor u? 
Wilt u, indien mogelijk, een voorwerp meenemen dat aan zo'n bijzonder moment van 
geraakt worden herinnert (bv. een ring, een boek, een kunstwerk, enz.)? 
Van harte welkom.  
 

GESPREKSGROEPEN 

Louise Kooiman 
 
OUDEREN- GESPREKSGROEP. 
Op dinsdag 12 april zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
Iedereen is van harte welkom.  

Het thema is: de Paaslach  
Met Pasen werd er vroeger vaak hard gelachen in de kerk want Jezus had het kwaad 
buiten spel gezet. Kunnen wij nog lachen in ons geloof, lachen omdat het anders loopt 
dan verwacht? U bent van harte welkom om daarover mee te praten.  
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OECUMENISCHE GESPREKSGROEP 
Op dinsdag 19 april is de volgende gesprekskring in de Grote Kerk in de HLzaal, we be-
ginnen om 13.30 uur. 

Het thema zal zijn: Zegen 

Gezegend ben je, zeggen ze wel eens. Zegenen heeft iets van een compliment. Of is 
het toch meer? Daarover gaan we in gesprek. 

HULP VAN KERK(EN) AAN OEKRAÏNE 

Wieb Koedijk 
 
Wat voor hulp kan/kunnen de kerk(en) van Schagen aan de mensen in de Oekraïne ge-
ven? Met dit in het achterhoofd zijn afgelopen dinsdag 8 maart enige mensen van de 
kerkelijke gemeente bij elkaar gekomen. Het probleem is dat we niet weten hoe de si-
tuatie in de Oekraïne zich zal ontwikkelen en hoelang het gaat duren. Nu als kerk aller-
lei acties gaan opzetten vinden we niet zo zinvol. Het lijkt ons verstandiger om aan te 
sluiten bij de vragen die er vanuit de burgerlijke gemeente komen. Gaat zij vluchtelin-
gen opvangen en zo ja hoe veel en voor hoe lang. Financiële hulp lijkt ons nu het 
meest effectief. 
De diaconie gaf daarbij aan dat het wacht op wat de landelijke kerk gaat doen. Als zij 
binnenkort een landelijke collecte afkondigen dan kunnen we daarbij aansluiten. 
Mocht dat niet het geval zijn en er is dan nog steeds geld nodig voor Oekraïense vluch-
telingen in en buiten de Oekraïne dan kunnen we alsnog een extra deurcollecte inplan-
nen. 
Wat we afgesproken hebben is dat er contact zal worden gezocht met de gemeente en 
met de andere kerken om als het zo ver komt, gezamenlijk te kunnen opereren.  
Mensen in of buiten Schagen, die over Oekraïne en wat het met hen doet willen pra-
ten, kunnen contact opnemen met Louise Kooiman of Arie Jan v.d. Bom. Dit kan via te-
lefoon of e-mail. Ook zal één van hen op de komende donderdagmorgens (als de kerk 
open is van 10:30 tot 13:00) aanwezig zijn. Dus als u dan wilt praten kunt u op die tij-
den vrijblijvend binnenkomen. 
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VAN DE SCRIBA 

Arjan Plomp 
 
Sinds mijn voorgaande bijdrage aan het kerkblad heeft er een vergadering van de 
kleine kerkenraad plaatsgevonden op 17 februari en een voltallige kerkenraadsverga-
dering op 16 maart. Het volgende wil ik u meedelen: 
 
Onze kerk en corona 

• Onze kerk is zonder beperkingen geopend voor kerkgangers. Er is dus geen 
sprake meer van registratie o.i.d. en de inschrijvingslijsten van afgelopen win-
ter (en eerder) zijn vernietigd 

• Er is weer koffie beschikbaar na afloop van de diensten 
• Activiteiten kunnen weer fysiek worden georganiseerd 
• Wel blijven we algemeen geldige adviezen van de Rijksoverheid volgen. Daar-

bij is het vooral van belang om thuis te blijven en te testen bij klachten. 
• We blijven onze diensten uitzenden via Kerkdienstgemist. 

 
Oekraïne 
Met grote ontzetting volgen we het nieuws omtrent de oorlog in Oekraïne en we bid-
den voor recht en vrede aldaar. Wij hebben onze hulp aangeboden bij de gemeente 
Schagen ten aanzien van opvang van vluchtelingen en zoeken naar mogelijkheden om 
anderszins te helpen. 
Daarnaast hebben we besloten dat we op korte termijn zo min mogelijk aardgas willen 
gebruiken. Op deze manier willen we een steentje bijdragen aan ontspanning van de 
gas-afhankelijkheid van het Westen en dat er zo min mogelijk baten gaan naar het re-
gime in Rusland. De instellingstemperatuur van de kerkzaal laten we met 2 graden da-
len naar 15°C (met ingang van zondag 27 maart). We roepen iedereen op hiermee re-
kening te houden met het kerkbezoek: zorg dat u warm gekleed in de kerkzaal zit 
en/of houd uw jas aan! De Hans Leijdekkerszaal en de jeugdruimte worden wel naar 
de gebruikelijke temperatuur gestookt, maar de overige ruimten (consistorie en kos-
tersruimte) zullen helemaal niet worden gestookt. We realiseren ons dat dit niet-com-
fortabel is, maar wellicht kunnen we de kou beter verdragen gedurende een uur als 
we in gedachten zijn bij diegenen die permanent kou moeten verdragen in Oekraïne. 
 
Vertrouwenspersoon voor onze kerk 
Meer dan ooit is er discussie omtrent (sociale) veiligheid in onze maatschappij. Deze 
discussie gaat onze kerk niet voorbij en al geruime tijd willen we als kerkenraad dit 
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beter handen en voeten geven. Hoewel er meerdere redenen zijn op te voeren, erken-
nen we dat uitvoering lang is blijven liggen. 
Recent is er een (professionele) vertrouwenspersoon van Wonen+Welzijn bereid ge-
vonden om deze rol ook voor onze kerk op zich te nemen. Maar we zullen toch nog 
aan het werk moeten met het beleid op dit terrein: zijn er maatregelen nodig of moet 
er meer worden uitgewerkt om (sociale) veiligheid in onze kerk beter te garanderen?  
Mocht u hieromtrent vragen of suggesties hebben, dan kunt u hiervoor contact opne-
men met mij of Paulien Knol. 
 
Jaarrekening Weeshuis 
Tenslotte wil ik melden dat het bestuur van de Stichting voormalig Weeshuis der Ne-
derlands Hervormde gemeente Schagen haar jaarrekening heeft gepresenteerd aan de 
kerkenraad. Samengevat: het vermogen van het Weeshuis is in 2021 toegenomen, 
maar de stichting heeft diverse mooie bestemmingen financieel mogen ondersteunen. 
De vermogensgroei is vooral sterk beïnvloed door gunstige koersresultaten in 2021. 
Daarnaast hebben we kennisgemaakt met een nieuw bestuurslid voor deze stichting: 
dhr. Joep Dekker. We zijn blij dat hij zich wil inspannen voor deze stichting. 
 
Eventuele vragen omtrent deze jaarrekening kunt u stellen aan de scriba van de ker-
kenraad. 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Annemarie Voorbraak (avoorbraak@ziggo.nl) 

Het zijn rustige tijden voor de kerkrentmeesters. Tenminste als het om geld gaat. De 
jaarrekening komt volgende maand aan de beurt. Er is natuurlijk genoeg te doen en te 
doen geweest. Verder in deze Onze Kerk staat al een verslag van het probleem van het 
geklapper tijdens de kerkdiensten. Opmerkzame kerkdienstbezoekers zagen al snel 
wat de oorzaak was. Opgelost dus. De kerstbomen op de terp zijn (eindelijk) weer 
weggehaald en daarvoor in de plaats bloeien nu de krokussen. Voorjaar! Dan zal voor 
de zomer de terp opnieuw worden bestraat. Wordt vast heel mooi.  

Dan hebben de kerkrentmeesters zich gebogen over wat we kunnen doen aan de na-
tuurlijk schrikbarend hoge gasprijzen. Nu staat gelukkig het voorjaar weer voor de 
deur, maar m.i.v. 27 maart zullen we de thermostaat voor de kerkzaal iets laten zak-
ken. Als u denkt dat dat te koud wordt is er maar één oplossing: uw jas aanhouden. 
Wel zal de Hans Leijdekkerszaal warm zijn, dus u kunt weer warm worden bij de koffie. 
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Vroegere tijden herleven. Toen hielden wij immers altijd onze jas aan. Onze organisten 
zullen in ieder geval wel blij zijn met een lagere temperatuur. Goed voor het orgel.  

De interieurcommissie gaat zich buigen over het gezellig maken van de Hans Leijdek-
kerszaal. Veel kan daar niet, het zal van kleine dingen afhangen.  

Voor de kerkdienstgemist kijkers: Als de ds. op de preekstoel staat kan het zijn dat het 
beeld niet altijd even scherp is. Dat heeft te maken met de zon die door de zuidkant 
naar binnen schijnt. Ook daarvoor wordt een oplossing gezocht.  

We maken ons wel zorgen over de bereikbaarheid van de kerk, nu de terrassen weer 
groter zijn geworden. Het heeft onze aandacht en die van de gemeente Schagen.  

Binnenkort gaan we de zolder boven de Hans Leijdekkerszaal opruimen. Mocht u den-
ken dat u daar spullen heeft liggen die niet weggegooid mogen worden laat dat dan 
even weten aan Jan Prij of ondergetekende.  

Ook gaan we nog eens een grote schoonmaakbeurt houden. We zouden het op prijs 
stellen als er genoeg vrijwilligers hiervoor beschikbaak zijn. Houd de zondagse mede-
delingen of de website in de gaten!  

Al met al gebeurt er nog wel het een en ander, waar niet iedereen altijd een idee van 
heeft. Wij zijn blij met alle hulp en initiatieven om van alles te doen. Zowel in Schagen 
als in Eenigenburg.  

FAIRE-TRADE WEEK 2022: 7 t/m 15 mei 2022 

Kees Vestering (Namens de ZWO-commissie en Ver. Grenzenloos Schagen 
(mail: cl_vestering@hotmail.com  )(bewerkt door de redactie) 
 
Mijn (Kees)  inspiratiebron voor Fairtrade!: 
In 2004 en 2007 heb ik zelf bouwreis gemaakt naar Afrika in 2004 en 2007 met de CJV. 
de christelijk jongeren vereniging, ook wel GJV geheten. 
We hebben toen met een groep jongeren CJV-hulpprojecten opgezet. En in samenwer-
king met Dorcas uit Andijk en later zelf met wijlen dhr. Pauw huizen gebouwd in Tan-
zania. De mensen zelf leefden daar in krotten in de bush. Het was indrukwekkend om 
geïnspireerd door het geloof iets te bouwen voor de arme mensen daar. 
 

mailto:cl_vestering@hotmail.com
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SUCCESSEN VAN FAIRTRADE 
Het belang van een “Fairtrade floor wage (staandaardloon)” voor bloemenarbeiders 
- ( overgenomen uit Fairtrade - 24 november 2020) - 
Duizenden medewerkers in de bloemensector in Oost-Afrika krijgen een hoger loon 
dankzij introductie van een “Fairtrade floor wage”; een belangrijke stap op weg naar 
een leefbaar loon. 
Elke maand zet Bright Prossy (foto) een deel van haar maandloon opzij en stuurt het 
naar haar moeder in het binnenland. Het geld dat ze overhoudt, na aftrek van haar 

maandelijkse kosten, zet ze op een 
spaarrekening via de ‘Savings and Credit 
Association (SACCO)’ van haar werkge-
ver Wagagai Ltd. in Oeganda. Ze hoopt 
dat ze na verloop van tijd, samen met 
haar broers en zussen, genoeg heeft ge-
spaard om een huis voor haar moeder te 
kunnen bouwen. Daarna wil ze sparen 
voor een eigen huis. Bright is 3 jaar gele-
den begonnen als medewerker bij 
Wagagai, een kwekerij van jonge plan-
ten. Op dat moment was haar werkge-

ver bezig met het implementeren van de ”Fairtrade floor wage”, het standaardloon 
voor de bloemensector. Bright, moeder van twee kinderen, is één van de 15.000 arbei-
ders op Fairtrade-gecertificeerde bloemenkwekerijen in Oost-Afrika die hebben gepro-
fiteerd van aanzienlijke loonsverhogingen. 
De sierteeltsector in Oost-
Afrika heeft de afgelopen 
jaren een aanzienlijke groei 
doorgemaakt, waardoor de 
positie van de regio als de 
grootste exporteur van snij-
bloemen in Afrika is ver-
sterkt. In Kenia wordt ge-
werkt met collectieve ar-
beidsovereenkomsten 
(CAO’s) die periodiek wor-
den herzien waardoor bloe-
menarbeiders een inkomen 
verdienen dat inmiddels 
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boven de extreme armoedegrens van de Wereldbank ligt. Echter landen als Ethiopië 
en Oeganda kennen geen vastge-
stelde minimum lonen of collectief 
overeengekomen lonen voor ar-
beiders in de bloemensector. Als 
gevolg hiervan zijn de lonen ge-
daald tot onder de armoedegrens, 
waardoor werknemers niet ge-
noeg geld hebben om in hun basis-
behoeften te voorzien. 
Fairtrade heeft in 2017 de “Fair-
trade floor wage” voor plantages 
geïntroduceerd om het loon van 
medewerkers in de bloemensector te verbeteren. “Fairtrade” gecertificeerde bloe-
men-producenten zijn verplicht om de armoedegrens van de Wereldbank van US$1,90 
per persoon aan te houden als absolute ondergrens van het loon in cash, dat de arbei-
ders ontvangen. 
Fairtrade is tot nu toe het enige certificeringsschema dat deze Wereldbank ondergrens 
hanteert. Het invoeren van de armoedegrens van de Wereldbank betekent dat de re-
guliere omrekening van US$1,90 in de lokale munteenheid van een land gecorrigeerd 
moet worden op basis van de waarde van de Amerikaanse dollar en de inflatie in dat 
land. Elk jaar past de Wereldbank haar ‘Purchasing Parity factors’ aan, wat betekent 
dat de ‘Fairtrade floor wage’ niet statisch is maar meebeweegt met de kosten van le-
vensonderhoud. Fairtrade gecertificeerde bloemenproducenten passen daarom de lo-
nen, die zij aan hun medewerkers in cash uitbetalen, overeenkomstig aan. Driejaar  na 
de introductie van de ‘Fairtrade floor wage’ zijn de resultaten heel tastbaar. Sinds ja-
nuari 2020 voldoen alle Fairtrade gecertificeerde bloemenproducenten in Oost-Afrika, 
met in totaal 67.000 werknemers, aan de vereisten die Fairtrade stelt aan het loon dat 
minimaal betaald moet worden in desbetreffend land. Uit een recente evaluatie van 
de impact van deze maatregel bleek dat duizenden werknemers, met name in Ethiopië 
en Oeganda, hebben geprofiteerd van loonsverhogingen. 
 
Op weg naar fatsoenlijke lonen.    
In Oeganda hebben werknemers van Wagagai Ltd. ongeveer 28,9% loonsverhoging ge-
kregen, waarbij de laagstbetaalde werknemers nu per maand UGX 202.000 verdienen. 
Dit biedt nieuwe kansen en hoop voor werknemers zoals Bright om in hun basisbe-
hoeften te voorzien en te investeren in eigen projecten. Jonah Lubega, ook een mede-
weker bij Wagagai Ltd, is een klein bedrijfje begonnen waar hij tomaten verkoopt 
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buiten werktijd. Volgens Ambrose Kiwanuka, Wagagai’s Fairtrade Officer, heeft de Sa-
vings and Credit Association een enorme toename van geldstortingen gezien. “Werk-
nemers willen meer sparen, zodat ze vervolgens substantiële 
bedragen kunnen lenen om in hun eigen ontwikkeling te investeren”, zegt Ambrose. 
Lees het uitgebreide verhaal op de site van Fairtrade (Africa) (Meer informatie zie: 
www.fairtradenederland.nl of https://fairtradegemeenten.nl/fairtrade-weken/) 
 
7 t/m 15 mei is het weer zover! 
In deze landelijke campagneweek zetten bedrijven, winkels, Fairtrade Gemeenten en 
vele vrijwilligers zich in voor Fairtrade producten en producenten! Want alleen samen 
maken we de wereld eerlijk. 

KLAPPERDEKLAP 

Wim Voorbraak 
 
Een paar zondagen was het onderwerp 
in de gesprekken na afloop van de 
dienst: het lawaai wat zo nu en dan tij-
dens de dienst te horen was. Al gauw 
was het duidelijk dat het niet uit de 
Hans Leijdekkerszaal kwam. Een sto-
ring in de geluidsinstallatie was het 
ook niet. De bron van het geklapper 
moest zich ergens in de kerk bevinden. 
Het antwoord kwam van de bankzit-
ters aan de noordkant van de kerk, on-
der het kruis. Een van onze kosters, 
Jasper Visser wist het zeker. Hij had 
een van de ruitjes in het grote kerk-
raam boven de ingang van de kerkzaal 
zien bewegen. Gelukkig herhaalde het 
geklapper zich ook na afloop van de 

dienst, nu gehoord en waargenomen door verschillende kerkgangers. Onze bouwcom-
missie werd in de arm genomen die direct aannemer Pronk waarschuwde, het bouw-
bedrijf uit Warmenhuizen welke ook de restauratie van de kerk nu alweer 12 jaar gele-
den uitvoerde. Aannemer Pronk heeft een team die spoedreparaties direct voor haar 
rekening neemt. En dat waren er nogal wat na de februaristormen van dit jaar. Ook 
het kerkje in Eenigenburg liep schade op: dakpannen lagen daar, her en der, verspreid. 
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In de kerk moest een stelling opgebouwd worden om bij het loszittende ruitje te ko-
men. Op dit soort momenten realiseerde je pas hoe hoog onze kerk is. Twee vrachten 
met stellingbuizen waren nodig om een stelling op te bouwen om het loszittende 
ruitje te bereiken. En passant werd nog een loszittend ruitje ontdekt. Uiteindelijk bleek 
het op- en afbouwen van de stelling het meeste werk en kwam er een einde aan het 
geklapper. Van de opzichter namens de bouwcommissie, Johan Tuinstra, kreeg ik bij-
gaande foto. 

VAN DE ADMINISTRATEUR 

Brenda Plak-van Oostwaard 
 
Kerkbalans 2022 
Op het moment dat ik dit schrijf komen er nog steeds ingevulde toezeggingsformulier 
binnen. Het toegezegde bedrag voor 2022 bedraagt op dit moment € 57.966 en heb-
ben we zo’n 76% van de verzonden uitnodigingen retour ontvangen en verwerkt.  
 
Mocht u uw toezeggingsformulier nog niet hebben geretourneerd dan zouden wij u 
willen vragen om het formulier alsnog volledig ingevuld (betaalwijze, maanden en be-
drag) aan ons te retourneren. De verwerking van uw bijdrage is een stuk eenvoudiger 
als ook uw toezegging staat geregistreerd. De eerstvolgende incasso vindt plaats om-
streeks 25 april 2022.   
 
2022 zal het laatste jaar zijn dat u kon/kan kiezen voor betaling via de vertrouwde ac-
ceptgirokaart. Per 1 juni 2023 zal de acceptgirokaart verdwijnen.  
 

VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 
Achtergrondinformatie over komende collecte(s). 
Collecte 3 april : 40-dagen collecte (Kerk in Actie) 
 
Moldavië: Kinderen en ouderen worden gezien 

 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel men-
sen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter 
en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig heb-
ben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisa-
tie Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen 
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worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij hun huiswerk. 
Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke 
activiteiten en basisvoorzieningen zoals een douche. 
 
Collecte 17 april: Paascollecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
 
Libanon: Kansen voor jongeren in achterstandswijk 

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet 
te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onder-
wijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk 
in Actie steunt het werk van het Manara Youth Center van Youth for Christ. Dit cen-
trum geeft jongen psychosociale hulp en helpt hen om hun trauma’s te verwerken. 
Jongeren krijgen er ook huiswerkbegeleiding en kunnen er een vaktraining volgen. 
 
Collecte 8 mei : Kerk in Actie (Noodhulp) 
 
Nigeria: Noodhulp en werken aan vrede 

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht 
voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkam-
pen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nau-
welijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan 
voedsel, water en hygiëne. 
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een 
mogelijke terugkeer en het verwerken van trauma's. 

VAN DE TAAKGROEP LITURGIE 

Wijnand Kramer 
 
Al geruime tijd wordt in verschillende groepen nagedacht over de indeling en het ge-
bruik van het liturgisch centrum. Nou is praten erover heel anders dan er mee te wer-
ken en te beleven wat een andere indeling met zich meebrengt. 
Op de woensdagavonden heeft de taakgroep Liturgie besloten eens te experimente-
ren met een leger en vooral rustiger liturgisch centrum. Deelnemers aan de diensten 
en sobere maaltijden hebben dit aan den lijve kunnen ondervinden en u die thuis 
meekijkt heeft het ook kunnen zien.  Zie ook bijgaande foto. 
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Wij zijn als taak-
groep zeer be-
nieuwd hoe u het er-
vaart als het litur-
gisch centrum leger 
en rustiger is.  
We realiseren ons 
dat niet alle attribu-
ten aanwezig zijn zo-
als een plaats voor 
het liturgisch bloem-
schikken, het tafel-

zilver en zo. Maar 
voor die attributen 

wordt gekeken naar in het beeld passende oplossingen. Zo ook de lezenaar, nu een 
muziekstandaard, maar voorzien wordt bijvoorbeeld een gestileerde perspex lezenaar.  
U zou ons een groot genoegen doen als u aan ons vertelt wat u ervan vindt. U kan dit 
doen door mij of Jan Bruin een mail te sturen of ons na de dienst een briefje toe te 
vertrouwen. Zo worden ook uw bevindingen meegenomen in de discussie. 

IN GESPREK MET CAROLINE SCHAAP 

Wim Voorbraak 
  
Als gepensioneerde beschik ik over zeeën van tijd die ik 
over het algemeen soepel invul. Ik hoef niet op een half 
uurtje te kijken. Heel anders is het met de geïnterviewde 
van deze maand, onze organist Caroline Schaap. Zij is full 
time werkzaam op de afdeling Nucleaire Geneeskunde 
van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Daarnaast ge-
trouwd met José, samen hebben ze twee dochters en inmiddels zes kleinkin-
deren. Toch maakt zij graag tijd vrij om dit jaar maar weer liefst 10 keer op zondag te 
komen spelen. Ze combineert dat met familiebezoek. Vanuit de trein, voor het bezoek 
aan haar moeder kwam ze bij mij langs voor dit interview waarvoor dank Caroline.  
Waarom? Zij komt graag naar Schagen, ze is hier opgegroeid en heeft zelfs hier in de 
gemeenteraad gezeten, maar bovenal: ze is verknocht aan het van Dam orgel in de 
Grote Kerk op de Markt. Al vanaf 1979 zit ze al achter de speeltafel. Eerst als hulpje bij 
het stemmen, registreren en vervangen van haar leermeester Dick Barten. Na het be-
halen van de bevoegdheidsverklaring III orgel in 1991 kreeg Caroline een aanstelling 

Experiment: een "leeg "liturgisch centrum" 
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als organist van de Grote Kerk. Zij bleef dat tot eind 2003, het moment dat ze naar 
Arnhem verhuisde.  
 

Maar de liefde voor het orgel gaat verder te-
rug. Vanaf haar 8e jaar kreeg zij in Almelo 
haar eerste orgellessen. Waarom geen hand-
zamer instrument die je in een koffer mee 
kan nemen? Toch wel de machtige indruk die 
je als kind ervaart wanneer je zondag aan 
zondag luistert naar het orgel. Ik heb zelf die 
ervaring ook uit mijn jeugd in Den Helder 
wanneer organisten als Feike Astma en Ge-
rard van der Kuijl de registers ver opentrok-
ken. 
 
In Schagen kreeg zij les van Hugo van Veen, 
Dick Barten en Frank van Wijk. De lessen van 
Hugo van Veen werden gegeven op het orgel 
in de Doopsgezinde Vermaning in Barsinger-
horn. Haar eerste kerkdienst was ook in de 
Doopgezinde Vermaning, nu in Schagen. Het 
orgel uit 

de Vermaning in Barsingerhorn was inmiddels ook 
verhuisd naar Schagen. Wanneer ik mensen rond-
leid in de kerk, vertel ik trots dat geen van onze or-
ganisten in Schagen woont. Een reden is dat al 
onze organisten “een klik” met ons van Dam orgel 
hebben. De “van Dam’s” waren orgelbouwers in 
Leeuwarden, maar liefst 4 generaties van Dam 
hebben een reeks van prachtige orgels afgeleverd. 
In onze kerk staat een van de laatste “van Dam’s”. 
Ook de verbrande voorganger van onze kerk was 
een van Dam orgel. Eén vergelijkbaar orgel, nog 
wat ouder, is te vinden in de kerk van Zuid-Schar-
woude. Caroline noemt het orgel “een dienstbaar 
orgel”: je kan er heel veel mee! Vandaar ook dat er 

Caroline bij het afscheid van haar leer-
meester Dick Barten 
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zoveel organisten graag op spelen, ook tijdens de West-Friese donderdagen.  
Behalve haar orgelbeurten in Schagen speelt Caroline, zo nu en dan in de kerk van Arn-
hem-Zuid.  
 

  TAAKGROEP LEREN EN DOEN’ 

 Rik Laernoes 

Herstart ACTIVITEITEN Grote Kerk Schagen 

De taakgroep ‘leren en doen’ van de Grote Kerk Schagen is weer van start gegaan. Na 
een lange periode van gedwongen rust kunnen we er weer volop tegenaan. Er staat 
een groot aantal activiteiten op stapel en we hopen dat er voor ieder iets bijzit. Alle 
activiteiten zijn vrij toegankelijk; wel staan er schalen waar u een bijdrage in kunt 
doen. We beginnen met een film. 

 Film The Way 

Op dinsdag 29 maart a.s. wordt de film “The Way” vertoond in de Hans Leijdekkerszaal 
van de Grote Kerk op de Markt in Schagen. 

Daniel is de zoon van de Amerikaanse dokter Tom. Hij is een fervente wandelaar en 
legt de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella af. Tijdens de tocht wordt Daniel 
echter het slachtoffer van een storm en komt hij om het leven. Tom heeft nooit begre-
pen waarom zijn zoon die tocht wou afleggen. Op zoek naar antwoorden en het li-
chaam van zijn zoon trekt Tom naar Saint-Jean-Pied-de-Port, waar hij begint aan de-
zelfde pelgrimsroute. Onderweg wordt hij onderworpen aan de gevaren van een lange 
wandeltocht, maar ontmoet hij ook enkele lotgenoten. 

De film wordt twee keer gedraaid. ’s Middags om 14.00 uur en ’s avonds om 19.30 
uur. Herkenning voor wie de Camino heeft gelopen en mogelijk inspiratie voor mensen 
die deze tocht ooit willen ondernemen. De toegang is gratis, er is een collecte bij de 
uitgang. Na afloop van de film een korte nabespreking. 

God opnieuw verbeeld 
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Op zondag 3 april a.s. zal Wessel Stoker, emeritus-hoogleraar aan de VU, ons op mee-
slepende wijze meenemen in de religieuze symboliek in de moderne kunst. Vincent 
van Gogh, Graham Sutherland, Marlene Dumas, Marc Smulders en anderen verbeel-
den God en Christus met een nieuwe beeldtaal.  

Vanaf 14.30 uur bent u welkom in de Grote Kerk op de Markt in Schagen. Aanvang 
15.00 uur. De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang. 

 ‘De snelheid van stilte’ : Een muzikale gebeurtenis 

Op zondag 15 mei a.s. brengen Ned McGowan (fluitist en componist) en Guy Li-
vingston (pianist en radiomaker) in de Grote Kerk op de Markt hun artistieke interes-
ses samen in een innovatieve, interactieve voorstelling die livemuziek combineert met 
een dia- en filmvoorstelling, lezing en interactie met het publiek. Zij spreken uitste-
kend Nederlands. Aanvankelijk was dit programma van Ned en Guy - Amerikaanse be-
roepsmusici - bedoeld voor de coronatijd.  

Vanaf 14.30 uur bent u welkom in de Grote Kerk op de Markt in Schagen. Aanvang 
15.00 uur. De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang. 

 Dauwtrappen 

Op donderdag 26 mei gaan we weer dauwtrappen in het Zwanenwater in Callantsoog. 
Rond 06.00 uur gaan we lopen. U kunt zich nu al opgeven bij Rik Laernoes 06 -
29220184. Nadere mededelingen in het volgend kerkblad. 

Samenvattend de data op een rijtje 

Dinsdag 29 maart: filmmiddag/avond ‘The Way’ Grote Kerk Schagen 14.00/19.30 uur 
 
Zondag 3 april: Verbeelding en Geloof Grote Kerk Schagen 15.00 uur 
 
Zondag 15 mei: Speed of Silence Grote Kerk Schagen 15.00 uur 
 
Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag: Dauwtrappen Zwanenwater 06.00 uur 
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AAN TAFEL 
Koos Eriks 

Het mag weer! 

 

In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 24 april 2022 weer een gezellige 

'Aan tafel!'- middag gehouden, aanvang 15.45, einde 18.00 uur. De kerk is open 
vanaf 15.20 uur .                             

Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom. Opgave graag vóór 
woensdag 20 april bij: 
Truus Folkertsma 0224-298403 of Ineke Draijer 0224-296794  
Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. U dient 
deze tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 
0224-272888. 
De organisatie zoekt musici (vrijwilliger(s)) die tijdens de maaltijd voor muziek willen 
zorgen. Er is een piano aanwezig. Uiteraard worden andere instrumenten ook ge-
waardeerd. Opgaven bij Corine Leijdekkers, 0224  212601 

AANKONDIGING TIENERACTIVITEIT: MET “DE DOMINEE” NAAR AM-
STERDAM! 

Beste tieners, 
Wist je dat kerkgebouwen "spreken"? En vaak ook met elkaar en tegen elkaar. Dat kun 
je zien aan de buitenkant en aan de binnenkant van kerkgebouwen. Maar waar gaat 
dat gesprek dan over?  
 
Op zaterdag 26 maart willen wij, Bote en ik, Arie Jan, met jullie naar Amsterdam gaan 
om dat te zien en te ervaren. Wij bezoeken dan "het mirakel van Amsterdam" en twee 
bijzondere kerken. Daarnaast lopen wij wat rond in deze mooie stad en hebben wij er-
gens een patatje als lunch en later een drankje aan het einde van de middag voor wij 
weer teruggaan naar Schagen (ongeveer 16.00 u.)  

Wil je mee? Meld je dan aan bij Janneke (jannekechristien@msn.com) 
 
Op vrijdag 25 maart bereiden wij ons bezoek aan Amsterdam voor. Dat is van 16.00 u 
tot 17.00 u. in de Hans Leijdekkerszaal in de Kerk. Ik, Arie Jan, geef dan een korte 

mailto:jannekechristien@msn.com
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uitleg over wat wij in Amsterdam gaan doen. En we doen ook, als voorproefje, een 
kleine excursie in Schagen die met ons bezoek in Amsterdam te maken heeft. Als je al 
iets hebt op vrijdag, een sporttraining ofzo, dan kun je nog altijd meegaan op zaterdag. 
Je bent dan alleen iets minder goed voorbereid.  
We vertrekken op zaterdag vanaf het treinstation in Schagen. Verzamelen om 10.15 u. 
vlak voor de "Wachtkamer" naast Spoor 1. De trein vertrekt om 10.22 u vanaf Spoor 1. 
Neem je OV-kaart mee als je die hebt! 
De kerk betaalt in ieder geval de kosten in Amsterdam. En een deel van je treinkaartje 
wordt ook vergoed. Wij weten nog niet hoeveel.  
Ik zou zeggen: kom en doe mee. Het wordt vast heel leuk! 
 
Met groeten,  
Arie Jan "de dominee" 

POSITIEF BERICHT VOOR GERARD RINSMA! 

Wim Voorbraak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van onze oud predikant Gerard Rinsma ontvingen we het voor hem heugelijke bericht 
dat het college voor de ambtsontheffing binnen de PKN, het heeft behaagd om hem in 
alle rechten te herstellen en hem als predikant weer volledig bevoegd te verklaren. 
Gerard van harte gefeliciteerd! Ik begrijp dat hij nu ook weer beroepbaar is.  
Wie meer wil weten moet zijn naam op internet maar eens googelen. 
 
Gerard Rinsma gaat bij ons weer voor op 29 mei.  

Gerard Rinsma bron: Dagblad Trouw 
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UITNODIGING VAN ONZE PARTNERGEMEENTE IN DIPPOLDISWALDE 

Jan Prij 
 

Vanaf 1990 is er regulier contact tussen 
de RK parochie en Protestantse Ge-
meente in Schagen met de Evangelisch 
Lutherse kerk in Dippoldiswalde (kort-
weg Dipps genoemd) bij Dresden. De 
eerste contacten zijn nog van voor de 
Wende (val van de Berlijnse muur). In 
de eerste jaren kwamen we elk jaar ge-
durende het weekend van Hemelvaart 
bij elkaar. Het ene jaar kregen wij gas-

ten uit Dipps, het jaar erna waren wij te gast in Dipps. De laatste jaren is er om het jaar 
contact. Het laatste bezoek van mensen uit Dipps was in 2018.  
We hebben in al die jaren veel ondernomen en erg veel opgestoken van de verschil-
lende kerken. Veel gesprekken, vooral de beginjaren gingen over de oorlog en de 
trauma’s aan beide kanten. Deze gesprekken hebben zeker bijgedragen aan een beter 
begrip voor elkaar. Dat we hierbij ook steeds bij elkaar een kerkdienst meemaakten 
heeft aan onze ontmoetingen een verdieping gegeven en een beter verstaan van el-
kaars godsdienst.  
Naast de ernst is er steeds ruimte geweest voor plezier en het leren kennen van de 
omgeving, geologisch en cultuurhistorisch. Uit de ontmoetingen zijn vriendschappen 
voor het leven ontstaan met o.a. de gastgezinnen. 
We zouden in 2020 naar Dipps gaan maar dat is vanwege corona uitgesteld. Nu lijkt 
het erop dat we wat corona betreft wel zouden kunnen gaan. We zijn daartoe uitgeno-
digd om in het komend Hemelvaartweekend van 26 mei naar Dipps te komen. We ho-
pen en bidden dat de oorlog in Oekraïne dit niet onmogelijk zal maken. 
 
Het zou mooi zijn als er dit jaar ook weer wat jonge gemeenteleden zouden meegaan. 
Het verleden is inmiddels genoegzaam besproken. Buitengewoon interessant is het 
om nu met elkaar en zeker met een nieuwe generatie de huidige problematiek met 
bijv. de vele vluchtelingen en nieuw extremisme te bespreken.  
 
Ik hoop dat we dit jaar met een breed samengestelde afvaardiging naar Dipps kunnen 
afreizen. Tot nu toe gingen we altijd samen met de auto naar Dipps. Dit jaar willen we 
voor de mensen voor wie de reis naar Dipps per auto te lang is, ca 800 km, met een 
groep per trein naar Dipps.  
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Als je overweegt dit jaar mee te gaan meld je dan bij ondergetekende. Ook voor ver-
dere informatie ben ik beschikbaar. 
Jan Prij 
0621202463 of j.prij@quicknet.nl  

 
SCHAGER NACHTVLINDERS XVII: GASTVRIJHEID___________________________ 
Ds. Arie Jan van der Bom 

 
Gastvrijheid. In mijn ogen een kernwoord. Een kernwoord ook 
in de bijbel. Het bieden van gastvrijheid. God biedt de mens 
gastvrijheid in Zijn Schepping. En het zou mooi zijn als de mens 
daarop antwoordt met het aanbieden van gastvrijheid aan God 
en aan de vreemdeling. Die twee hangen samen. God, de An-
der met een hoofdletter, verschijnt aan ons als de ander met 
een kleine letter, een kwetsbare mens. Dit besef leeft sterk in 
de bijbel. Maar bijvoorbeeld ook bij de oude Grieken. Het Ho-

merische verhaal over Odysseus’ lange reis gaat in feite over gastvrijheid. Odysseus 
komt op allerlei plekken. En soms wordt hij vijandig ontvangen, maar vaak ook heel 
gastvrij met drinkgelagen, gastmaaltijden en het krijgen van eervolle gastgeschenken. 
Homerus maakt ook duidelijk dat de vreemdeling onder de directe protectie van Zeus, 
de oppergod, staat. Het is daarom 
heel belangrijk om die vreemde-
ling goed te behandelen. Onder-
tussen gedragen de zogenaamde 
‘vrijers’ die dingen naar de hand 
van Penelope, de vrouw van Odys-
seus, zich als zeer slechte gasten. 
Zij zijn onbeschaamde uitvreters 
die geen enkel respect tonen aan 
het huis van de afwezige Odys-
seus. Het verhaal van Odysseus 
gaat dus ook over misbruik van gastvrijheid. De grove schending van deze ‘vrijheid’ re-
sulteert in een zeer gewelddadige afstraffing wanneer Odysseus tenslotte thuis komt.   
 Gastvrijheid is overigens een prachtig woord. Ik ken geen andere taal waarin dit 
woord zijn gelijke heeft.  
 
 Het Engels heeft het over hospitality, het Frans over hospitalité, allebei afgeleid 
van het Latijnse hospitium (in het proto-italiaans:*hostipotjom). Daar zit het woord 

mailto:j.prij@quicknet.nl
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host in dat vreemdeling betekent, maar ook gast, vijand (denk bv. aan het Engelse hos-
tile, wat vijandig betekent) en slachtoffer (denk bv. aan de hostie, het offer van Chris-
tus in de Katholieke eucharistie)! En het is niet moeilijk om in te zien hoe de diverse 
betekenissen met elkaar samenhangen. Wij kunnen de vooralsnog onbekende vreem-
deling positief benaderen en ontvangen als gast. Als een ander die onze nieuwsgierig-
heid wekt en onze zorgzaamheid nodig heeft. Maar wij kunnen de vreemdeling ook 
negatief benaderen als vijand, als een bedreigende ander die wij wantrouwen. En 
wanneer er dan strijd uitbreekt, delft de vreemdeling al gauw het onderspit en wordt 
slachtoffer van de gewelddadige confrontatie. Die spanning, die voortdurende ambiva-
lentie van: gast of vijand? is goed invoelbaar bij het lezen van het eerder genoemde 
Odysseia. Het vergt van Odysseus dan ook het uiterste aan takt en diplomatie. En hij 
schuwt niet om daarbij de waarheid af en toe wat te verdraaien.   
 In het Duits spreekt men van Gastfreundschaft en dat lijkt weer een directe ver-
taling van het Griekse filoxenia waarin de vriendschappelijkheid (filo-) voor de vreem-
deling (xenos) tot uitdrukking wordt gebracht.  
 Het mooie aan het Nederlandse woord gastvrijheid is natuurlijk die notie van 
vrijheid. Wij proberen een ruimte te creëren waarin de gast zich vrij voelt. Alsof wij 
onszelf onzichtbaar willen maken voor die ander. Dat wordt ook ondersteund door uit-
spraken als: “Voel je thuis!” of “Doe alsof je thuis bent!” of “Mi casa es su casa!” (sp., 
vert.: “Mijn huis is jouw huis!”). Uitspraken die erop gericht zijn om de gast op haar of 
zijn gemak te stellen. Alsof er geen bijzondere gedragscode is, althans niet veel anders 
dan wat de gast van huis uit heeft meegekregen. Dat laatste is natuurlijk nogal een 
veronderstelling waarbij veel kan misgaan en misgaat! Want hoe weten wij nu of onze 
gedragscode en die van de gast min of meer overeenkomen? Vaak is die gedragscode 
juist heel anders. De vreemdeling is werkelijk vreemd. Echt anders dan wij dachten of 
ons konden voorstellen. Pas nu wordt de gastvrijheid werkelijk op de proef gesteld. Is 
er wel gastvrijheid?  
 Nu ja, er is geen ongelimiteerde gastvrijheid. Er is ergens een limiet. En het is 
aan de gast en de gastvrouw/heer om die limiet samen opgehelderd te krijgen. Dit 
wel, maar dat niet. De ruimte van de gastvrijheid wordt zo afgebakend. Een goede 
gast zal hier ook begrip voor hebben. Hij of zij past zich aan. 
 Het zal niet lang meer duren of onze gastvrijheid hier in Schagen zal op de proef 
gesteld worden wanneer wij Oekraïense vluchtelingen zullen opnemen zoals in de rest 
van Nederland. In de Volkskrant van afgelopen zaterdag (12 maart) stonden daarover 
al interessante verslagen met de eerste indrukken. Zoals de verbijstering, ja, de angst 
op het gezicht van de Oekraïense Iryna toen haar Hollandse gastvrouw haar de sleutel 
van het huis wilde geven. Absoluut niet! Zij, Iryna, durft nog geen stap buitenshuis te 
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zetten zonder haar gastvrouw aan haar zijde. Ook dat kun je blijkbaar niet van tevoren 
bedenken, nl. dat je teveel gastvrijheid aanbiedt!  

Activiteitenrooster MAART 2022-MEI 2022 

  

 

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  
 

28 mrt maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

29 mrt dinsdag Film "The Way" 14:00/19:30 uur Grote Kerk

3 apr zondag God opnieuw verbeeld 15:00 uur Grote Kerk

4 apr maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

11 apr maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

12 apr dinsdag Ouderen gespreksgroep 14:00 uur Grote Kerk

13 apr woensdag Sedermaaltijd 18:00 uur Grote Kerk

18 apr maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

19 apr dinsdag Oecumenische gespreksgroep 13:30 uur Grote Kerk

24 apr zondag Aan Tafel 15:45 uur Grote Kerk

25 apr maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

2 mei maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

9 mei maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

15 mei zondag De snelheid van Stilte 15:00 uur Grote Kerk

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


