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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)
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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

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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat
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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	  
	   t e v e n s 	   v o o r 	   b e s p r e k i n g 	   v e r g a d e r r u i m t e n 	  
ADMINISTRATEUR	  
Mw	  B.	  Plak–van	  Oostwaard	   Middenweg	  476,	  1704	  BL	  Heerhugowaard,	  tel.072	  57	  27	  426	  

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

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

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

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

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

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

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

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

Alle live-uitzendingen vanuit de Grote Kerk zijn via 
Kerkdienstgemist.nl continu te volgen, na de uitzending 
als stream.
Dit geldt ook voor bijzondere diensten vanuit 
Eenigenburg en vanuit de Grote Kerk bij afscheid na 
overlijden en herdenkingen.
Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium 
online te volgen.

HUREN KERKRUIMTE
Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123,
 mobiel 06 21202463, e-mail j.prij@quicknet.nl

PASTORES
Ds. A.J. van der Bom  Handelsstraat 5, 1741 AA Schagen
   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 Meinummer van “Onze Kerk”. Alles lijkt weer terug naar het “oude” nor-
maal. De activiteiten gaan weer door. Buiten schijnt het zonnetje, hoop dat dat ook in 
de mensen zelf gaat schijnen. Niet alleen hier maar over de hele wereld. Er zijn name-
lijk nogal wat problemen die om een oplossing vragen. Helaas kunnen we die niet op-
lossen, maar we kunnen wel ons steentje bijdragen en het goede voorbeeld geven. 
 
Over dit nummer. Het begint met de overweging van Louise, dit zal tevens haar laatste 
bijdrage zijn aan dit blad. Ze neemt in juni afscheid van onze gemeente. Meer hierover 
in de artikelen.  
 
Verder heeft de groep “Leren en Doen” weer allerlei activiteiten op stapel staan. Merk 
op dat er nu niet een voorbehoud wordt gemaakt vanwege Covid-19. Dit geldt trou-
wens voor alles wat in dit blad staat gepubliceerd. Die periode hebben we achter ons 
gelaten.  

 
Nu het weer weer beter wordt (hogere temperaturen) 
is het misschien niet meer van toepassing maar wil ik 
u toch even wijzen op het stukje van Hanneke Muntje-
werf. Misschien wilt u het orgel eens van dichterbij 
bekijken? 
 
Ook Eenigenburg komt weer op stoom. In het ene arti-
kel kunt u lezen dat de omgeving en de kerk weer he-
lemaal op orde zijn gemaakt om gasten te ontvangen 
en in de andere artikelen kunt u lezen wat er zoal te 
beleven valt. Misschien eens met het mooie weer op 

de fiets stappen en richting Eenigenburg gaan? 
 
Daarnaast de column van ds. Verhoeff over “Van God los” wat dan weer mooi aansluit 
op de tentoonstelling met dezelfde titel die in augustus in Utrecht zal worden bezocht. 
 
Rest mij niets meer dan om u veel leesplezier te wensen en sluiten we af met de 
spreuk van de maand. 
 
De volle waardering van iets of iemand komt meestal op het moment dat die er niet 
meer is. 
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TER OVERWEGING 

Louise Kooiman 

De einder, de horizon fascineert ons allemaal. Velen genieten van het uitzicht over een 
weids landschap. Hoe komt dat eigenlijk? Omdat onze verbeeldingskracht begint te 
werken. Een stad als Schagen heeft iets alledaags als we er doorheen lopen, maar als 
stipje aan de horizon krijgt zo’n stad iets magisch. De horizon wekt in ons een verlan-
gen om daar te zijn, ginds in de verte: wat zou er daar te vinden en te beleven zijn? De 
horizon trekt ons aan, wekt in ons het verlangen om ook weer verder te reizen en dat 
moment is voor mij nu gekomen.  

Binnenkort ga ik Schagen verlaten. Het is 
tijd om te gaan en ik ga afscheid nemen.  

Wellicht kent u het lied van Marco Bor-
sato: Afscheid nemen bestaat niet’ uit 
2003.  

Een snel rondje Google leert dat de hit negentien weken in de Top-40 heeft gestaan, 
waarvan acht weken op nummer één. Blijkbaar verwoordt het lied een verlangen dat 
velen herkennen. Afscheid nemen is moeilijk. We doen het liever niet. Het voelt zo de-
finitief.  

In mijn werk heb ik vele malen afscheid moeten nemen of iets moeten voorbereiden 
dat met afscheid nemen te maken heeft. Het thema afscheid nemen staat met stip op 
één. Zo nemen we als kerk afscheid van een gewaardeerde collega of van ambtsdra-
gers. In mijn pastoraat ontmoet ik mensen die afscheid moesten nemen van geliefden 
of bekenden.  

In mijn rouwkringen vertellen mensen hun verhalen over de geliefde die er niet meer 
is en hoe zwaar en verdrietig hen dit afscheid valt. En voor alle mensen komt vroeg of 
laat ook het moment dat ze afscheid nemen van hun dominee of pastor. En ik neem 
nu zelf ook afscheid van de gemeente waar ik zoveel jaren met veel liefde en plezier 
heb gewerkt.  

Het valt me op dat de spanning vaak toeneemt als we in gesprek gaan over afscheid 
nemen. ‘Daar ben ik niet zo goed in’, hoor ik veel. Erover doorsprekend vertellen 
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mensen dat ze het lastig vinden om te bedenken hoe ze het beste afscheid kunnen ne-
men. Wat wil je doen? Wat wil je zeggen? Hoe geef je vorm aan een afscheidsproces? 
En als je daar een manier voor vindt, hoe ga je dan om met de pijn die je voelt? Het bij-
zondere aan afscheid nemen, is dat die pijn vaak bitterzoet is. Er kan verdriet zijn, ge-
mis, boosheid om wat verloren gaat.  

Tegelijkertijd laat een afscheid je voelen wat de mooie kanten waren van hetgeen of 
degene waar je afscheid van neemt. Het warme contact, die lange intensieve tijd van 
samen oplopen, dat ritueel wat je vaak samendeed, die ene hilarische anekdote. Als 
het lukt om voor beide kanten van de medaille oog te hebben, kan bewust afscheid 
nemen heel waardevol zijn.  

“Afscheid nemen bestaat niet”: Ik kan er wel een beetje in meevoelen Dat afscheid ne-
men niet bestaat, beweer ik niet vanuit de diep-menselijke angst voor loslaten. Ik be-
weer het ook niet met een zweverige tekst over wolken, wind en licht waarin je de an-
der nog tegenkomt als je zijn of haar naam fluistert. Maar afscheid nemen is nooit de-
finitief zolang je nog leeft. Telefoon, email en facebook maken het mogelijk om te de-
len, hoe groot de afstand ook is. Met een beetje geld en gezondheid kun je elkaar op-
zoeken. Of kom je elkaar op onverwachte momenten weer tegen. Alleen die mogelijk-
heid al maakt elk afscheid voorlopig, ook al gaan de wegen soms wel uiteen, zoals nu 
het geval is.  

Ik hoop de komende tijd ook persoonlijk afscheid van mensen te nemen en anders 
zien we elkaar op 10 juni en/of 12 juni bij mijn afscheid in de kerk en ook heb ik nog 
wat tijd om afscheid te nemen van dierbare plaatsen in Schagen en omgeving.  

Vervuld van dierbare herinneringen en met verlangen naar andere dingen die weer op 
mijn pad zullen komen zal ik Schagen verlaten. Ik wens u allen Gods zegen toe in de 
tijd die komt.  

KERKDIENSTEN 

15 mei 2022  
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte  Kerk, pastoraat 
2e collecte  Stichting Schagen Roemenië 
Organist  Sebastiaan Schippers 
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Er is crèche en kindernevendienst.  
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Mw. pastor L.J. Kooiman, kerk en kunst 
Jan Valkenier verzorgt de muziek. 
 
22 mei 2022 
Grote Kerk 
9.30 uur   Drs. J. Prij jr. Rotterdam 
1e collecte  Kerk, onderhoud orgel 
2e collecte  Missionair werk, binnenland 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerdienst. 

29 mei 2022 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. G. Rinsma, Bovensmilde 
1e collecte  Kerk, pastoraat 
2e collecte  Hospice Schagen 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst. 

5 juni 2022, 1e pinksterdag 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte  Kerk, pastoraat 
2e collecte  Pinkstercollecte Kerk in Actie 
Organist  Caroline Schaap checken 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerdienst 

12 juni 2022, afscheidsdienst pastor Louise Kooiman 
Grote Kerk 
15.00 uur   Pastor L.J. Kooiman gaat voor en neemt afscheid van PG Schagen  
1e collecte  Kerk (pastoraat) 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Bauke Klootwijk 
Er is crèche en kinderopvang (let wel: geen kindernevendienst) 
19 juni 2022, Heilig Avondmaal 
Grote Kerk 
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9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte  Kerk, pastoraat 
2e collecte  Kerk in Actie, binnenlands diaconaat 
Organist  Ronald van der Veen 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Mw. G. Tuinstra, lekendienst 
Organist: Joh. Tuinstra 

26 juni 2022 – Veteranendienst 
Grote Kerk  
9.30 uur   Drs. R. Voorn, geestelijk verzorger Koninklijke Marine 
1e collecte  Pit Pro Rege 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst. 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 

Hoi allemaal, 

De afgelopen tijd hebben we veel leuke activiteiten gehad. We konden als vanouds 
Palmpasen vieren en dat was echt een feest! Ook het paasfeest vierden we met elkaar 
in de kerk, inclusief een heerlijk paasontbijt! De komende weken gaan we verder met 
de verhalen over Simson, die keer op keer flink in de problemen komt. 

En het kan niet op, want daarna krijgen we nog 2 kerkelijke feesten, al zijn dat mis-
schien iets minder bekende: Hemelvaart en Pinksteren. Hier horen ook verhalen bij die 
we natuurlijk samen gaan lezen. 

Hier onder vind je weer het leesrooster voor de komende periode. Tot ziens in de 
kerk! 
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MEELEVEN EN FELICITATIES 

Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 

We leven mee met Margo van der Pol. Margot verblijft tijdelijk in het Noorderlandhuis 
van stichting Wilgaerden, Raadhuisplein 92, 1616 Hoogkarspel vanwege een val en een 
gecompliceerde breuk in haar pols. We wensen haar veel geduld en beterschap toe. 
We leven mee met Hetty Mandemaker, Weideveld 9. Hetty is altijd een sterke vrouw 
geweest, maar haar gezondheid wordt de laatste periode steeds kwetsbaarder. We 
wensen haar sterkte toe in de tijd die komt. We leven mee met Hanny Jouby, Sperwer-
hof 137. Hanny had een scheurtje in de meniscus en helaas viel ze daarna met de fiets. 
Ze heeft haar knie gebroken en moet nu 6 weken in het gips. We wensen haar veel 
sterkte en ook veel geduld toe. Dat ze weer goed mag herstellen. We leven mee met 
Gert van Leeuwen, Markstraat 2. Door een aanrijding heeft hij een gemene vleeswond 
over de lengte van zijn onderarm gekregen. We wensen hem van harte beterschap 
toe. We leven mee met Els van Weely en Hans Stehouwer, Pelmolen 55, 1823 GR, Alk-
maar. Er is ernstige zorg om de gezondheid van Hans. Wij wensen hen beiden veel 
sterkte en kracht toe in deze zorgelijke tijd. Wij leven mee met Nelie en Huib Wage-
naar. De gezondheid van Nelie is al een poosje onzeker. Wij wensen hen veel sterkte in 
de tijd die komt. Wij leven mee met Rie Appel. Het leven wordt moeizamer en ze kan 
steeds minder. We wensen haar veel sterkte in de komende tijd. Wij leven mee met 
Ada en Peter Jansen, Vliedlaan 105. Ada is al jaren afhankelijk van een rolstoel. Het le-
ven is daarom niet altijd gemakkelijk voor Ada en Peter. Wij wensen hen beiden veel 
sterkte toe en dat zij het samen vol mogen houden. Dat zij zich gedragen mogen we-
ten door Gods liefde. We leven mee met Conny en Kor Kramer. De situatie van Conny 
verslechterd en haar energie is steeds minder aanwezig. Ze heeft veel steun aan Cor 
die haar zeer nabij is. Dat ze het samen vol mogen houden.  

Wellicht kunt u een van bovenstaande mensen eens een kaartje sturen.  

08 mei Rechters 14 Simson trouwt met een Filistijnse vrouw
15 mei Rechters 15 Simson doodt veel Filistijnen
22 mei Rechters 16 Simson en Delila
29 mei Handelingen 1:1-11 Jezus gaat naar de hemel
05 juni Handelingen 2:1-40 De Heilige Geest vervult de discipelen (Pinksteren)
12 juni Handelingen 3:1-10 De discipelen genezen een verlamde man
19 juni Handelingen 4:1-22 De Joodse leiders ondervragen de apostelen
26 juni Handelingen 5:1-11 Ananias en Saffira
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Wij leven mee met Ditta Veenstra nu Jick, haar echtgenoot, er niet meer is. Wij leven 
ook mee met hun kinderen, Edwin, Yvonne, Karin en Pascal, Marco en Corina, en hun 
kleinkinderen en allen die van Jick gehouden hebben. Dat zij troost mogen vinden bij 
elkaar en bij het geloof dat voor Jick zo betekenisvol was. Dita Veenstra woont de 
Slenk 31, 1741DC. 

Wij leven mee met de familie en vrienden van Bets Smith-Nuis. Korenmolen 33. Bets is 
op 26 april overleden. Op maandag 2 mei was er een afscheidsdienst in de HLZ in de 
Grote Kerk. Wij wensen allen die Bets zullen missen veel sterkte en kracht toe in de 
tijd die komt.  

Wij wensen allen die verdriet hebben of ziek zijn en van wie de gezondheid minder 
wordt veel sterkte en geduld toe. Dat zij allen zich gedragen mogen weten door Gods 
liefde. 

Op 27 april kregen Kees en Willeke 
van Treuren een lintje.De kinderen 
van Kees en Willeke hebben een ko-
ninklijke onderscheiding aange-
vraagd voor hun ouders. Hun reden 
hiervoor is dat Kees en Willeke zich 
voor diverse organisaties (langdurig) 
verdienstelijk maakten, maar ook 
een lange en intensieve periode van 
mantelzorg voor de moeder van 
Willeke achter de rug hebben. Wij 
hebben als kerk deze aanvraag on-
dersteund met brieven, waarin we 
hun inspanningen voor onze kerk 
(die teruggaan tot 1974) hebben op-
gesomd, zoals de inzet voor het 
jeugdwerk, de vrijwillige kosters- en 
beheerders werkzaamheden, meer 
recent de verzorging van online-uit-
zendingen bij kerk- en rouwdiensten 
en vele hand- en spandiensten bij 
tal van activiteiten.  
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Daarnaast is Willeke 31 jaar actief geweest bij de voetbalvereniging Schagen en is ze al 
diverse jaren actief bij Wonen Plus Welzijn. Ook de Veteranen Schagen mogen op haar 
steun rekenen. Kees is al 17 jaar actief bij de Veteranen Schagen. Daarnaast zet ook hij 
zich in als vrijwilliger bij Wonen Plus Welzijn en bij het Herdenkingscomité Schagen. In 
een verder verleden heeft hij nog, over een periode van diverse jaren, een zwemvere-
niging ondersteund.  

Wij feliciteren Kees en Willeke van Treuren van harte met deze onderscheiding! 

 
AFSCHEID LOUISE 

Arie Jan van der Bom, Arjan Plomp en Paulien Knol 

Eind mei bereikt Louise de pensioengerechtigde leeftijd en dat betekent dat we als ge-
meente afscheid van haar gaan nemen. Natuurlijk willen wij als gemeente hier aan-
dacht aan besteden en daarom is het tijd voor een feestje.  

Op vrijdag 10 juni bieden wij Louise een feestelijke avond aan. De inloop is van 19.30 – 
20 uur, daarna begint het feest. We hebben drankjes en hapjes en er zullen verschil-
lende stukjes en liedjes gedaan worden voor Louise. Dit feest is bedoeld om als ge-
meente afscheid van haar te nemen.  

Op zondag 12 juni is er om 15 uur een af-
scheidsdienst. Hierin zal Louise voorgaan en er 
worden verschillende mensen, waar Louise veel 
mee heeft samengewerkt, uitgenodigd. Na af-
loop van de dienst is er nog een gezellig samen 
zijn met een hapje en een drankje. De ochtend-
dienst zal vervallen.  

Wij hebben nagedacht over een cadeau. Louise 
krijgt een cadeau van de kerk, dat wordt ver-
zorgd door de kerkenraad. Als u nog een per-
soonlijk cadeau wil geven kan dat uiteraard op 

een van beide dagen. Daarnaast willen wij Louise en herinneringsdoos aanbieden. Wij 
zouden het fijn vinden als u een kaart wilt schrijven (Max A5 formaat) met daarin een 
anekdote of een wens. Deze kaart kunt u inleveren bij Arie Jan of Arjan thuis, of een 
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keer meenemen naar de kerk. Daar kunt u hem ook inleveren bij Paulien. Wij stoppen 
al deze kaarten in een fraaie doos zodat Louise af en toe een kaart kan bekijken en op 
deze manier weer met een glimlach aan ons kan denken.  

We vragen iedereen die wil komen zich via onze website te registreren of anders con-
tact op te nemen met Arjan Plomp, zodat we de inkopen daarop af kunnen stemmen.  

Wij hopen op een mooi afscheid. 

GESPREKSGROEPEN 

Louise Kooiman 
 
LEVENSVERHALEN GROEP 
 
Op woensdag 1 juni is er om 13.30 uur een bijeenkomst van onze levensverhalen 
groep 
Het zal gehouden worden bij Greet Kruijff, Grote Sloot 470  
Het thema is: wat is geloof voor jou? 
Wat raakt en beweegt ons in ons leven. 
 
OUDEREN- GESPREKSGROEP. 
 
Op dinsdag 7 juni zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
Iedereen is van harte welkom. 
Het thema is: Nooit te oud om te leren  
Leren vraagt openheid voor de lesstof de leraar, het leven, het waarom. 
Zolang je leeft leer je. 
Hoe gaan we daar mee om? 

 

DIENST IN EENIGENBURG 

Huib Wagenaar 

Op 15 mei is er in het mooie kerkje van Eenigenburg weer een dienst om 10.30 uur. De 
voorganger is pastor Louise Kooiman en de muziek wordt verzorgd door Jan Valkenier. 
Het thema is: Kan ik iets voor je doen? 
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Na afloop van de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of 
thee, na te praten. U bent van harte welkom. 

VAN DE SCRIBA 

Arjan Plomp 

Sinds mijn voorgaande bijdrage aan het kerkblad heeft er een vergadering van de 
kleine kerkenraad plaatsgevonden op 21 april. Het volgende wil ik u meedelen:  

Overleg met PG Callantsoog  

Er heeft een eerste gesprek plaatsgevonden met de commissie Toekomst PG Callants-
oog. De gemeente in Callantsoog heeft moeite met betrekking tot haar (duurzaam) 
voortbestaan. Een van de oorzaken hiervan is dat dezelfde ambtsdragers al zeer lang-
durig in dienst zijn, zonder dat er vervanging wordt gevonden. Deze commissie heeft 
ons geïnformeerd omtrent de bezinning op de toekomst en oriënteert zich op mogelijk 
meer samenwerking met PG Schagen. Op dit moment is er echter geen concrete wens 
vanuit PG Callantsoog met betrekking tot een mogelijke samenwerking. Naast dit on-
derwerp hebben we wederzijds uitgewisseld hoe we praktisch werken en zijn er en-
kele tips gegeven om takenpakketten te verlichten. Wederzijds hebben we dit gesprek 
als een open en eerlijk gesprek ervaren.  

Op dit moment ligt er dus geen duidelijke hulpvraag vanuit PG Callantsoog, maar mo-
gelijk zal er hier en daar weleens een vriendendienst worden bewezen. We verwach-
ten dat dit gesprek wel vervolg zal krijgen en dat PG Callantsoog eerst nog verdere in-
terne beraadslagingen zal plegen.  

Inspiratiefestival  

De classis Noord-Holland organiseert een inspiratiefestival op zaterdag 4 juni in Heiloo. 
Dit festival staat onder het thema ‘toekomstgericht kerk-zijn’ en is voor ambtsdragers, 
taakdragers in de gemeente, maar ook betrokken gemeenteleden zijn welkom! Mo-
menteel weten we nog niet wie er zal gaan vanuit de PG Schagen. Meer informatie en 
aanmelden kan via:  

https://www.classisnoordholland.nl/inspiratiefestival/  
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Graag hoor ik of u deel wilt nemen namens onze gemeente, zodat we het bezoek aan 
dit inspiratiefestival kunnen coördineren.  

Oecumenische ontmoeting omtrent duurzaamheid  

Op vrijdag 13 mei wordt er in Purmerend een oecumenische ontmoetingsdag onder 
het thema Duurzaamheid georganiseerd. Tijdens de ontmoetingsdag nemen we de tijd 
om met elkaar in gesprek te gaan over de lastige keuzes rond duurzaamheid en over 
de rol die we als kerken/oecumenische beweging daarin te spelen (kunnen) hebben. 
Deze dag wordt geleid door Jacobine Gelderloos en Hette Domburg. Beiden hebben 
veel ervaring met het contextueel bijbellezen. Er wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd voor deze dag (25 euro). Aanmelden kan via een e-mail naar: info@oecume-
nischplatformnh.nl o.v.v. Ontmoetingsdag  

ACTIVITEITEN 

Rik Laernoes 
 
‘De snelheid van de stilte’, Een muzikale gebeurtenis 
Op zondag 15 mei brengen Ned Mc Gowan (fluitist en componist) en Guy Livingston 
(pianist en radiomaker) hun artistieke interesses samen in een innovatieve, interac-
tieve voorstelling die livemuziek combineert met een dia-en filmvoorstelling, lezing en 
interactie met het publiek. 
Deze bijzondere muzikale voorstelling begint om 15.00 uur in de Grote Kerk op de 
Markt in Schagen.  
Vanaf 14.30 uur bent u welkom. De toegang is gratis, na afloop wel een collecte. 
 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 
Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, gaan we weer dauwtrappen in het Zwanenwater. 
Iedereen die van een mooie natuurwandeling houdt, is van harte welkom. Twee na-
tuurkenners bij uitstek - Bernard Lucas en Freek Kalsbeek - zijn onze gidsen. 
Ook zijn er enkele meditatieve momenten tijdens het dauwtrappen. 
We vertrekken om 06.00 uur bij de Grote Kerk. We kijken dan wie bij wie in de auto 
mee kan rijden. 
Rond kwart over zes/half zeven begint dan de wandeling in 2 groepen. Kaarten voor 
het Zwanenwater zijn bij de ingang te verkrijgen. 
Mensen die rechtstreeks naar het Zwanenwater gaan zorgen dus daar op tijd te zijn. 
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Vorige keer - twee jaar geleden - waren er 
ook veel kinderen, jonge gezinnen. 
Het zou leuk zijn als er ook dit keer weer veel 
jongeren zijn. 
Na afloop een eenvoudig ontbijt in de Grote 
Kerk. Met elkaar nog even napraten. 
U kunt zich aanmelden voor deze activiteit 
via activiteiten@pgschagen.nl , telefonisch bij 
Rik Laernoes 06 29220184 of via de lijst in de 
Grote Kerk in Schagen 
 
Op stapel 
Nu al vast 2 data om te noteren 

 
Dinsdag 23 augustus naar de tentoonstelling ‘Van God los’ in het Catharijne convent 
in Utrecht. 
Met ieder die dat leuk vindt willen we deze tentoonstelling bezoeken. ‘Van God los’ is 
de eerste grote tentoonstelling over de grote religieuze veranderingen in de jaren zes-
tig, het begin van de ‘leegloop’ van de kerken. 
We gaan met de trein naar Utrecht en lopen naar het museum. Ook stadsbus lijn 2 kan 
ons voor de ingang van het museum brengen. 
Een ‘schoolreisje’ van de kerk. Noteert u de datum alvast. Nadere mededelingen vol-
gen. 
 
Zondag 25 september 
We willen dan met elkaar de geliefde liederen van Taizé zingen. Paul Sanders, dirigent, 
zal met een aantal zangers van zijn koor, ons begeleiden bij het zingen van deze lie-
deren. ’s Middags om 15.00 uur in de Grote Kerk in Schagen. 
 
Terugblik 
In de afgelopen periode hebben we 2 activiteiten gehad.  
Allereerst de filmmiddag /avond.  
De film The Way was een schot in de roos. Zowel ’s middags als ’s avonds was er veel 
belangstelling. 
De nagesprekken riepen bij enkele aanwezigen de nodige emoties op. Nogal wat aan-
wezigen hadden de pelgrimstocht zelf gelopen, gefietst of anderszins beleefd.  
Ook de lezing van professor Wessel Stoker over ‘God in de kunst’ gaf voldoende ge-
spreksstof bij de nabespreking. 

mailto:activiteiten@pgschagen.nl
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IN MEMORIAM 

Arie Jan van der Bom 

In memoriam Jitse Hendrik Veenstra  

12 december 1943 — 3 april 2022  

Jick werd geboren in Anna Paulowna. Hij groeide op met het opgewekte geloof van Jo-
hannes de Heer, de maker van zoveel bekende opwekkingsliederen in de eerste helft 
van de 20e eeuw. De muziek en de teksten van Johannes de Heer waren hem zo ver-
trouwd dat zij hem ook zouden dragen toen hij veel later in zijn leven getroffen zou 
worden door hersenbloedingen.  

Eenmaal volwassen trouwde Jick met Ditta Vijn. Samen kregen zij een gezin van vier 
kinderen en voerden zij een bollenbedrijf in Anna Paulowna. Die tijd was voor hen een 
bijzonder gelukkige periode.  

Daar kwam een kentering in toen Jick in 1999 zijn eerste hersenbloeding kreeg (aneu-
rysma). Jick werd niet meer de oude en was niet langer meer in staat om zijn werk te 
doen. Het gezin verhuisde om die reden naar Schagen. Jick wist zelf ook wel dat hij 
niet meer de oude was. Ondanks dat, bleef hij altijd opgewekt en gericht op wat hij 
nog wel kon. Met Ditta heeft hij nog een paar mooie reizen kunnen maken. In 2014 
kreeg Jick opnieuw een hersenbloeding. Hij werd daardoor nog meer afhankelijk van 
Ditta’s mantelzorg. En in 2022 werd Jick nogmaals getroffen door een hersenbloeding. 
Na een ziekbed van wat dagen waarin familie en vrienden afscheid hebben kunnen ne-
men, is Jick in vrede gestorven.  

Jick was een wat zwijgzame man. Hij was behept met een heel eigen, droge humor. 
Van binnen leek hij altijd opgewekt, vreugdevol en dankbaar voor alles wat het leven 
hem vergunde. Hij zal zeer gemist worden door Ditta, zijn vrouw, hun kinderen en 
kleinkinderen.  

KOUDER IN DE KERK 

Hanneke Muntjewerf 



 

 
 15 

 
  

Alhoewel de zomer bijna aanbreekt en er geen verwarming meer nodig is in de kerk-
zaal wil ik toch even reageren op de afgelopen periode waar de kachels een paar gra-
den lager werden gezet. Zoals in de laatste Onze Kerk werd geschreven door de kerk-
rentmeester: dat de organisten blij zijn met de lagere temperatuur in de kerk: Dat is 
voor het orgel winst om schade te voorkomen.  

Als de kerkzaal voor de dienst wordt opgewarmd naar b.v 18 graden is het boven bij 
het orgel 20 graden of meer. Dat is voor alle houten onderdelen in het orgel zoals bv 
de 3 windladen waar alle pijpen op staan een ramp. Hout werkt enorm bij grote warm-
teverschillen dan gaat het hout krimpen en uitzetten wat allemaal scheuren veroor-
zaakt. Deze schade moet dan hersteld worden zoals het met 1 windlade is gebeurd in 
2017, toen is de hoofdwindlade hersteld en is het heel belangrijk dat deze windlade 
nog tientallen jaren goed blijft functioneren. 

Een herstel van een windlade kost minimaal € 40.000. Dus heel belangrijk dat voortaan 
de thermostaat van de kachel een paar graden lager blijft staan. Als u het binnenwerk 
van het orgel eens wilt bekijken, dan bent u van harte welkom na de dienst bij de orga-
nisten. 

Namens de organisten, Hanneke Muntjewerf-Heemskerk 

ONDERWEGKERKDIENSTEN 

Trudy Tuinstra 
Tijdens de zomermaanden worden er door het hele land onderwegkerkdiensten geor-
ganiseerd. Een uitgebreide folder met alle data en adressen vindt u op de leestafel 
achter in de kerk. Onderwegkerkdiensten zijn speciaal voor mensen onder weg (toeris-
ten en andere reizigers). Zij kenmerken zich doordat ze kort zijn, er veel muziek is, oe-
cumenisch en gastvrij. Ik zit namens Eenigenburg al vele jaren in de commissie onder-
wegkerkdiensten en het is erg leuk om te zien hoe er, ondanks de gezamenlijke uit-
gangspunten, toch heel diverse vieringen zijn.  
Zo vinden de diensten in Staverden bij mooi weer in de buitenlucht plaats en is er bij-
voorbeeld in Onderdijk op 21 augustus een dienst in het Westfries. Blijft u in Neder-
land deze vakantie, kijk dan eens of er in de buurt van uw verblijfplaats zulke diensten 
worden georganiseerd. En blijft u thuis, kom dan eens naar zo'n dienst in ons eigen 
Eenigenburg.  
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KERKJE EENIGENBURG 

Trudy Tuinstra 
 
Na een lange stilte wordt het weer heel druk in Eenigenburg. Zondag 15 mei is er een 
dienst met Louise Kooiman en Jan Valkenier.  
Zondag 19 juni is er een lekendienst, verzorgd door Johan en Trudy Tuinstra.  
Gedurende de zomerweken is er Onderwegkerkdienst. Vanaf zondag 10 juli t/m zon-
dag 28 augustus. Wil je ook eens meewerken aan zo'n dienst, neem dan gerust contact 
op met Trudy Tuinstra (0224298101 of via kerkeenigenburg@hotmail.com)  

 
Naast de diensten is ook de concertserie weer 
van start gegaan. Zondag 15 mei treedt de 
Westside Jazzband op, swingen in de kerk. 
Zondag 12 juni is er een concert van orgel en 
fluit, door Frank Bakker en Dennis van der 
Heijden.  
Zondag 26 juni verzorgen Maud Sauer en Thea 
Riesebos een concert voor hobo en orgel.  
Wij hopen u tijdens één van deze gelegenhe-
den te mogen begroeten, u bent van harte uit-

genodigd.  

WERKDAG EENIGENBURG 

 Trudy Tuinstra 
 
Op 23 april hebben we een vrijwilligersdag gehouden in 
Eenigenburg. Met 12 mensen hebben we allerlei klussen 
in en rond de kerk geklaard. Zo is de preekstoel opnieuw 
in de was gezet, zijn alle hoekjes en gaatjes in de kerk ge-
sopt, buiten is het kerkhof onderhouden, de kozijnen zijn 
ontdaan van vleermuizenpoep. Het net aangelegde 
straatje bleek alweer te verzakken: onvermoede oorzaak 
was een woelmuis. Dit is natuurlijk ook weer verholpen. 
Ook op de terp zijn de nodige werkzaamheden (planten, 
snoeien, maaien etc.) verricht. Naast hard werken heb-
ben we gezamenlijk geluncht en was er tijd voor een 
praatje. Het kerkje en de terp zien er weer piekfijn uit. 
Alle vrijwilligers hartelijk dank!! 
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VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collecte(s). 

Collecte 22 mei : Missionair werk (Kerk in Actie) 
 
Oog voor kinderen in pioniersplekken 

 
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij 
aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op 
een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in 
Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor 
gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk onder-
steunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland. 
 
 
Collecte 5 juni : Pinkstercollecte Kerk in Actie  
 
Zuid-Afrika Bijbel brengt arme boeren in actie 

 
Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties 
lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke 
ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten sa-
menwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met 
betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van 
‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een 
structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt. 
 
Collecte 19 juni : Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat) 
 
Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren 
 
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn 
arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bij-
voorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden 
hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke 
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initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rot-
terdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo 
de veerkracht van deze mensen. 

WE GAAN ER EEN MOOIE ….. 

Annemarie Voorbraak 
Al een paar jaar voor de pandemie gingen wij, dames, regelmatig een dagje weg. Am-
sterdam, Leiden, Utrecht, Amersfoort, Den Bosch, de Keukenhof en Andijk waren zo 
maar wat uitstapjes. Op de fiets Texel in het rond is al meerdere keren aan de orde ge-
weest. En wat was het altijd weer gezellig. Ook dit keer willen wij, Louise en ik weer 
een leuke dag organiseren. Ik zal nog niet helemaal verklappen wat we gaan doen 
want er moet nog wel wat worden geregeld. Wel zeg ik alvast: We blijven in West 
Friesland. Vermoedelijk zal deze dag in de eerste week van juni worden gehouden. Kan 
nog net voor het afscheid van Louise. Als u nu denkt dat is wel wat voor mij, dan wordt 
u van harte uitgenodigd om u aan te melden bij mij. Houd er rekening mee: Vol = vol. 
Het zou zomaar een drukke dag kunnen worden, dus houdt u daar rekening mee. De 
kosten hopen wij te houden op € 35,--, exclusief vervoer. De auto’s rijden helaas niet 
meer voor niets. 

GEVRAAGD! 

Annemarie Voorbraak 

Voor de pandemie hadden wij in onze kerk zondags altijd een gastheer of dame die de 
mensen, samen met de 2e ouderling ontving. Nu willen wij dat graag weer in ere her-
stellen. Zeker als er gasten zijn is het fijn als er mensen zijn die hun de weg wijzen. Bv. 
een liedboek aanreiken. Wij hebben daarvoor al een groepje mensen, maar willen dat 
graag uitbreiden. En hoe meer, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Plusminus 1 
keer per kwartaal. Je krijgt van mij een rooster en als je niet kunt is het de bedoeling 
dat je zelf ruilt. Doe je mee? Alvast hartelijk dank. Je kan je bij mij opgeven. avoor-
braak@ziggo.nl  

VAN DE ADMINISTRATEUR 

Brenda Plak-van Oostwaard 

 Hierbij het overzicht van de collectes die gehouden zijn in de periode 30 januari t/m 
27 maart 2022.  
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IN GESPREK MET….WIM VOORBRAAK 

Paulien Knol 
 
Normaal gesproken is Wim de interviewer voor deze rubriek, maar nu wordt hij zelf in 
de spotlights gezet. Dat gaat hem goed af. Hij is een boeiende verteller en we komen 
tijd tekort.  

Wim is geboren en getogen in Den Helder en hij heeft er vele mooie herinneringen 
aan. Zo leerde hij daar Annemarie kennen op de jeugdvereniging, in die tijd een plek 
waar veel relaties opbloeiden. De klik met Annemarie kreeg een duurzaam karakter: ze 
zijn bijna 55 jaar getrouwd. Het grootste deel van die tijd woonden ze in Schagen, ruim 
50 jaar.  

Collectes 2022 

1e 2e Totaal kerk diaconie afdracht

30-1-2022 96,35 83,2 179,55 96,35 83,2

6-2-2022 143,6 143,6 143,6 Werelddiaconaat 

13-2-2022 50,6 90,15 140,75 50,6 90,15 KIA  Noodhulp Nepal

20-2-2022 71,5 60,05 131,55 71,5 60,05

27-2-2022 112,15 100,5 212,65 112,15 100,5

6-3-2022 66,31 114,65 180,96 66,31 114,65 KIA 40-dagen collecte

13-3-2022 62,95 96,7 159,65 62,95 96,7

20-3-2022 77,85 58,1 135,95 77,85 58,1 KIA 40-dagen collecte

27-3-2022 42,7 62,35 105,05 42,7 62,35

724,01 665,7 1389,71 580,41 402,8 406,5

Collectes via Apostel/tegoeden 

januari 57,5 112,5 tegoeden voor diaconie

februari 21 32,5 reeds uitbetaald

maart 28,5 28,5

De afdrachten van de desbetreffende collectes heeft reeds plaatsgevonden
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Wim heeft een technische achtergrond en hij begon al op zijn zeventiende met zijn 
loopbaan bij de reactor in Petten. Hij werkte daar mee aan nucleair onderzoek. Eerst 
voor het RCN, later voor het ECN en tenslotte voor NRG. Aanvankelijk was hij betrok-
ken bij het onderzoek naar de levensduur van reactoren. Later werden ook de medi-
sche mogelijkheden voor bestraling onderzocht. Al snel werd Wim lid van de christe-
lijke vakbond CNV en hij was ook jarenlang lid van de ondernemingsraad. Wim heeft 
een aangeboren gevoel voor rechtvaardigheid en hij heeft menig collega geholpen met 
advies over arbeidsomstandigheden of andere problemen met de baas.  

Met zijn werk, het vakbondswerk, de ondernemingsraad en zijn gezin met twee kin-
deren had hij altijd een volle agenda. Toch lukte het hem om ook nog vrijwilligerswerk 
voor de kerk te doen. Dat deed hij veel samen met Annemarie. Op de vraag wat hij 
daar leuk aan vond was zijn antwoord: “Nou leuk, het ging in eerste instantie niet om 
leuk, maar om plichtsgevoel. Het is een bijkomend voordeel dat dit werk ook leuk kan 
zijn.” Hij vervolgt met: “Als je regelmatig mensen pastoraal bezoekt, dan wordt je daar 
zelf ook een beter mens van.” Wim heeft vaak in de kerkenraad gezeten in diverse 
functies, maar zijn hart ligt bij het pastorale werk: het bezoeken van mensen die het 
nodig hebben, nieuw ingekomen bezoeken, een praatje maken met nieuwkomers tij-
dens de koffie na afloop van de dienst.  

Daarnaast is hij natuurlijk ‘Mister Kerkblad’. Zo lang als hij in Schagen woont, werkt 
Wim voor het kerkblad. Eerst heette dat De Wijngaard en later Onze Kerk. In de begin-
jaren stond de stencilmachine zelfs in huize Voorbraak; iedereen die iets moest stenci-
len was welkom. Later ging Wim steeds meer zelf stukjes en reportages schrijven voor 
het blad, inclusief foto’s. Trouwe kerkgangers weten dat Wim altijd zijn fototoestel bij 
zich heeft. Zo kan hij ook onverwachte fotomomenten vastleggen voor kerkblad of 
website. Het is nog wel een zorg waar zijn uitgebreide digitale archief met beeldmate-
riaal bewaard kan gaan worden.  

Het is verbazingwekkend dat een man die al zo veel doet, toch nog tijd heeft voor een 
hobby. Wim vindt het leuk om treinbanen te ontwerpen en te bouwen. Dat begon al 
toen hij nog kind was. Hij is met deze hobby met zijn broer gestart maar toen die het 
ouderlijk huis uitging, alleen verdergegaan. En Wim heeft in zijn gezin geen opvolger 
gevonden, zowel zijn kinderen als kleinkinderen hebben andere liefhebberijen. Het 
weerhoudt hem er niet van om verder te bouwen. Als de nieuwe baan gereed is mag u 
vast een keer komen kijken. En bij Wim rijden alle treinen mooi op tijd.  
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Wim heeft wel wat zorgen over alle veranderingen die er zijn. Vroeger was het vanzelf-
sprekend om elke week naar de kerk te gaan, daardoor leerde je mensen kennen en 
wist je wat er speelde. Nu is dat veel minder en hij vraagt zich af of de gemeenschaps-
zin nog wel zal blijven. Een andere zorg is dat het kijken naar de Bijbel en de Bijbelse 
verhalen, maar ook het denken over God en Jezus, aan het veranderen is. Hij hoopt 
dat er plaats zal blijven voor mensen die de zekerheid van het geloof en het leven na 
de dood nodig hebben. En stiekem hoopt hij dat er nog eens iets van Johannes de 
Heer gezongen zal worden. 

 

VERZOEKLIEDEREN VOOR MARKTCONCERT 

Jan Zwart 
 
Verzoekliederen voor marktconcert 1 september 
Lieve mensen,  
Hoewel ik geen kerkdiensten in Schagen meer speel, blijf ik nog wel meedoen met de 
zomerse Marktconcerten in de Grote Kerk. Op donderdag 1 september sta ik op het 
rooster. 
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Het lijkt me leuk om jullie de gelegenheid te geven mij te helpen een programma sa-
men te stellen. Daarom wil ik vragen of je een lievelingslied hebt en dat aan mij wilt 
doorgeven. Dan zoek ik bij dat lied een passende orgelbewerking. Ik speel twee uur 
lang (van 10 tot 12 uur), maar het moet natuurlijk geen kerkdienst worden! Daarom 
kan ik maximaal 6 verzoeken honoreren. Daartussen speel ik dan composities uit de 
orgelliteratuur.  
Je kunt je voorkeurslied aan mij doorgeven via de mail, s.v.p. vóór 1 juli. Hoewel ik in-
middels in Veenendaal woon, heeft mijn mailadres nog steeds een Alkmaars ken-

merk!          
Email: janzwartalkmaar@gmail.com 
 
Bij voorbaat dank.  
Hartelijke groet en wellicht tot 1 sep-
tember!  
Jan Zwart 

 

 

COLUMN: VAN GOD LOS 

Ds. Peter Verhoeff 
 
Toen ik een kleine 30 jaar geleden predikant werd hing er een somber zwerk boven de 
kerk. Binnen een paar jaar – zo klonk het dreigend - zou er een predikantentekort 
aankomen. Alarm! Het bleek een hardnekkig verhaal, want in de jaren die volgden 
dook het regelmatig op. 
 
Toch kwam dat tekort nooit. Want al ging er regelmatig een golf predikanten met 
emeritaat, even snel als het aanbod daalde de vraag. Gemeenten werden kleiner, 
predikantsformaties krompen. En zo bleef de zaak gedurig in evenwicht. Recent ging 
er echter opnieuw een alarm af. Tot 2030 gaat ruim 40% van alle predikanten met 
pensioen. 
 
Dat is heel veel. Zeker als je erbij bedenkt dat er van onderaf weinig aangroei is. Er zijn 
immers niet veel jonge mensen die theologie gaan studeren. Tel daarbij op dat bij veel 
dienstdoende predikanten de mobiliteit een zorg is (partner heeft een baan, kinderen 
een school, er is een eigen huis), en je hebt een probleem. 

mailto:janzwartalkmaar@gmail.com
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Anders dan de afgelopen 30 jaar beginnen we het nu ook te merken. Twintig jaar 
geleden meldden zich voor een aantrekkelijke vacature (stad, fulltime, collega’s, 
pastorie) gemakkelijk 40 predikanten. Nu mag je met 6 in je handen knijpen. En 
sommige vacatures (periferie, parttime, geen collega) zijn zelfs helemaal niet 
vervulbaar. 
 
Wat te doen? Allereerst: een toveroplossing bestaat niet. Er zijn geen bomen waar je 
dominees vanaf kunt schudden. Daarom liggen er pittige vragen bij de synode. Hoe 
kunnen we het ambt van predikant aantrekkelijk(er) maken? Zijn er mogelijkheden bij 
kerkelijke werkers? En kunnen emeriti een bijdrage leveren? Er wordt aan gewerkt. 
 
Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de classis. Die kan gemeenten bij elkaar 
brengen. Steeds meer gemeenten 
beroepen immers parttime. En de 
aanstellingen worden steeds kleiner. 
Kunnen we als classis dus gemeenten 
bij elkaar brengen om een predikant te 
delen? 
 
Daarom ligt er ook een grote 
verantwoordelijkheid bij gemeenten. 
Want als iedere gemeente solo een 
eigen predikant wil beroepen voor 33% 
of 40% loopt de zaak helemaal vast. 
Het ambt versnippert. Geen dominee 
kan nog een baan van fatsoenlijke 
omvang vinden. En met zo’n 
perspectief gaat er helemaal niemand 
meer theologie studeren. 
 
We zullen dus de handen ineen 
moeten slaan. Want een 
toveroplossing is het niet, maar een 
predikant delen helpt wel. En daar is 
wil voor nodig. Moed om over je eigen 
grenzen heen te kijken of je samen iets 

Joep Gootjes verzamelt het afval rond de 
kerk. De focus op de plastic zak: de op-
brengst aan blik, glas en plastic van één 
extra rondje kerk de morgen na de alter-
natieve Paasvee-woensdag.  
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kunt doen. Alarm slaan is misschien niet nodig. Maar de noodklok wil ik wel een flinke 
slinger geven. Bij deze. 
 
 

ACTIVITEITENROOSTER MEI 2022-JUNI 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 

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

15 mei zondag Westside Jazzband 15:00 uur Eenigenburg

16 mei maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

17 mei dinsdag Leerhuis Quin 20:00 uur Grote Kerk

23 mei maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

26 mei donderdag Dauwtrappen Zwanenwater 06:00 uur Grote Kerk

30 mei maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

1 juni woensdag Levensverhalen groep 13:30 uur Grote Sloot 470

6 juni maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

7 juni dinsdag Ouderen gespreksgroep 14:00 uur Grote Kerk

7 juni dinsdag Leerhuis Bart 20:00 uur Grote Kerk

10 juni vrijdag Afscheid Louise Kooiman 19:30 uur Grote Kerk

12 juni zondag Concert voor orgel en fluit 15:00 uur Eenigenburg

15 juni woensdag Leerhuis Quin 20:00 uur Grote Kerk

26 juni zondag Concert voor hobo en orgel 15:00 uur Eenigenburg

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


