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Gratis hoortest!

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

Druk: Drukkerij
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)
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HERVORMDE GEMEENTE SCHAGEN C.A.

(h)eerlijke foodproducten

ONZE KERK
r o t e s ta n t s e G e m e e n t e t e S c h a g e n
PP
ROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN E.O. (I.W.)

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

mob. 06-83384921

0228 592970

Alle live-uitzendingen vanuit de Grote Kerk zijn via
Kerkdienstgemist.nl continu te volgen, na de uitzending
als stream.
Dit geldt ook voor bijzondere diensten vanuit
Eenigenburg en vanuit de Grote Kerk bij afscheid na
overlijden en herdenkingen.
Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium
online te volgen.
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VAN DE REDACTIE
Hierbij alweer het laatste nummer van dit seizoen. Het was een bewogen seizoen waar we van lockdown
naar open en weer naar lockdown gingen. Gelukkig zijn we nu alweer een tijd open, hopen dat het zo
blijft.
Het is weer een rijk gevulde uitgave geworden met veel terugblikken. Zoals op het afscheid van Louise,
waaraan meerdere artikelen zijn gewijd.
Daar we de vakantieperiode ingaan worden de activiteiten op een laag pitje gezet. Hoop dat ieder in de
komende vakantieperiode weer genoeg energie mag opdoen zodat we in september weer met frisse
energie kunnen starten.
Over activiteiten gesproken. Niet alles ligt stil. In Eenigenburg is de zomer juist het seizoen om (flink) uit
te pakken. Na enige jaren zonder staan er nu (bijna) elke week interessante “Onderwegkerken” gepland.
Omdat dit de laatste uitgave van dit seizoen is, is de lijst met kerkdiensten uitgebreid. We gaan ervanuit
dat er geen wijzigingen in plaats zullen vinden, maar kijk voor de zekerheid op de site voor de laatste informatie.
Zoals in de bijdrage van Paulien kunt lezen zijn we als kerk op papier een stuk rijker geworden. Helaas is
dat alleen boekhoudkundig en heeft het dus geen invloed op onze inkomsten. Daarover gesproken, in
deze uitgave vindt u een acceptgiro die u kunt gebruiken om het plaatselijk werk te steunen.
Komende zomer zullen er ook weer Westfriese Markten georganiseerd worden. Op deze donderdagen zal
er ook steeds een orgelconcert worden gehouden. En zoals in het vorige nummer door Jan Zwart werd
geschreven kunt u daar direct invloed op uitoefenen, dus als u het nog niet gedaan heeft, pak dan deze
kans om uw lievelingsmuziek ten gehore te laten brengen.
Verder zijn er nog de vaste bijdrages van de dominee (Nachtvlinders) en de column van ds. Verhoeff.
Als laatste wil ik u opmerkzaam maken op het artikel van Kristin Anderson. Zeer lezenswaardig.
Als allerlaatste beelden van een activiteit bij de jeugd afgelopen weekend
En dan nog de spreuk.
Laten we zorgen dat de aarde niet te veel opwarmt anders zal er nooit meer een frisse wind waaien

(doordenker).
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TER OVERWEGING
Henk Rieffe
Goed en kwaad
Psalm 146 vers 4, wat gezongen werd in de dient van 29 mei waarin ds. G. Rinsma
voorging, doet mij een beetje schuren als niet de hele psalm gezongen wordt. De zinnen “Aan wie hongert geeft Hij spijze aan verdrukten recht gericht”. Hoe moet ik dit
lezen wanneer ik alle honger en onrecht in de wereld zie?
In het Nieuwe Testament lezen we hoe Jezus zegt, dat wat je aan de minste mijner gedaan hebt, heb je aan mij gedaan en dan volgen de zeven werken van barmhartigheid.
Er treedt dus in de tijd in het joodse denken een verschuiving op van “God doet het”
naar “de mens moet het doen” of misschien beter gezegd: “de mens moet hem daarbij
helpen.
In het boek “De filosofie van Jezus” van de schrijver Frederic Lenoir wordt een passage
geschreven over Zarathustra, de grondlegger van het Zoroastrisme.
Wie is deze Zarathustra (in het Oud Grieks Zoroaster)? Hij was herder en leefde rond
1200 v.Chr., dit is ongeveer gelijk met Abraham, in Perzië. Rond zijn twintigste had hij
een visioen van de god Ahura Mazda, waarin hem duidelijk gemaakt werd dat er maar
één God is en dat is Hij. Maar naast deze god van het goede is er ook de god van het
kwaad, de god Ahriman. We kunnen deze twee goden vergelijken met God en Satan in
de bijbel. Van de mens wordt verwacht dat hij Ahura Mazda helpt het goede te bereiken moet hij het goede doen in: denken, zeggen en doen; maar omdat de mens geschapen is met een eigen wil, kan hij ook kiezen om het kwade te doen.
In de Babylonische ballingschap hebben de Joden kennisgenomen van de godsdienst
van de Perzen en is het Jodendom daarmee beïnvloedt.
Na al deze feitenkennis kwam ik uiteindelijk tot de conclusie dat God de aarde zodanig
geschapen heeft dat er voor iedereen voldoende voedsel is, en dat iedereen tot zijn
recht komt. Maar aan de mens is de keuze om het goede te doen en niet het verkeerde.
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KERKDIENSTEN
26 juni 2022 – Veteranendienst
Grote Kerk
9.30 uur
Drs. R. Voorn, geestelijk verzorger Koninklijke Marine
1e collecte
PIT Pro Rege
Organist
Jacob Stam (Den Helder)
Er is crèche en kindernevendienst
3 juli 2022
Grote Kerk
9.30 uur
Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte
Kerk, instandhouding gebouw
2e collecte
Diaconie
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerdienst
Muziektuin
19.00 uur U2 dienst met Ds Jan Andries de Boer (Winkel)
(bij slecht weer in de Grote Kerk)
10 juli 2022 – afsluiting jeugdwerkseizoen
Grote Kerk
9.30 uur
Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte
Kerk, jeugd
2e collecte
Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Organist
Sebastiaan Schippers
Er is crèche en kindernevendienst
Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk
10.30 uur
Adriaan Rodenburg
Organist
Johan Tuinstra
17 juli 2022
Grote Kerk
9.30 uur

Ds. A.J. v.d. Bom
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1e collecte
Kerk, pastoraat
2e collecte
Stichting Exodus
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is zomercrèche
Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk
10.30 uur
Jan Prij
Organist
Jacob Stam
24 juli 2022
Grote Kerk
9.30 uur
1e collecte
2e collecte
Organist
Er is zomercrèche

Mevr. Ds. A. Groenendijk, pastor NW ziekenhuis Alkmaar
Kerk, onderhoud orgel
Diaconie
Hanneke Muntjewerf

Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk
10.30 uur
Trudy Tuinstra
Organist
Johan Tuinstra
31 juli 2022
Grote Kerk
9.30 uur
1e collecte
2e collecte
Organist
Er is zomercrèche

Dhr. B. v.d. Bent, Alkmaar
Kerk, pastoraat
Diaconie
Caroline Schaap

Kerkje Eenigenburg. Onderwegkerk
10.30 uur
Jan Komen
Piano en/of orgel Annelies Komen
7 augustus 2022
Grote Kerk
9.30 uur
1e collecte
2e collecte

Mevr. Pastor J. v. Steen, Alkmaar
Kerk, onderhoud orgel
Diaconie
5

Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is zomercrèche
Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk
10.30 uur
Nelie Wagenaar
Huib Wagenaar verzorgt muziek
14 augustus 2022
Grote Kerk
9.30 uur
1e collecte
2e collecte
Organist
Er is zomercrèche

Drs. H.J. Boon, Den Burg, Texel
Kerk Pastoraat
Kerk in Actie, zending
Hanneke Muntjewerf

Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk
10.30 uur
Marjolein Ten Cate, Jan Valkenier verzorgt muziek
21 augustus 2022
Grote Kerk
9.30 uur
1e collecte
2e collecte
Organist
Er is zomercrèche

Drs. J. Prij jr., Rotterdam
Kerk, instandhouding gebouw
Diaconie
Hanneke Muntjewerf

Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk
10.30 uur
Jan Schrijver
Organist
Jacob Stam
28 augustus 2022
Grote Kerk
9.30 uur
1e collecte
2e collecte
Organist
Er is zomercrèche

Ds. A.J. v.d. Bom
Kerk, onderhoud orgel
Diaconie
Caroline Schaap
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Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk
Wik de Visser en Huib Wagenaar verzorgen een viering waarin Bach centraal staat.

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST
Annemiek Plomp-Baas
Nog maar een paar weken en het seizoen zit er alweer op! Het was weer een nevendienstseizoen met ups en downs, maar we gaan het op 10 juli zeker feestelijk afsluiten! Dus zorg dat je erbij bent!
Hier onder zie je nog de verhalen voor de komende weken, waarin we lezen wat de
leerlingen zoal meemaakten in de periode na het Pinksterfeest.
Voor nu alvast een hele fijne vakantie gewenst. Rust lekker uit en we hopen jullie
vanaf 4 september weer allemaal te zien bij de kindernevendienst!!
19 juni

Handelingen 4:1-22

De Joodse leiders ondervragen de apostelen

26 juni

Handelingen 5:1-11

Ananias en Saffira

03 juli

Handelingen 6-7

Stefanus wordt martelaar

10 juli

Handelingen 8:26-40

Een Ethiopiër wil Jezus volgen

Zomer crèche/opvang
Ook deze zomer verzorgen we als jeugdteam weer opvang in de crècheruimte. Dit is
bedoeld voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd. We proberen dit voor alle zondagen te realiseren. Mochten wij nu allemaal tegelijk op reis zijn naar verre oorden,
dan kan het zijn dat er een zondag geen opvang is. Op de website staat altijd de meest
actuele informatie!
Activiteiten en Kampeerweekend tieners
Na een periode waarin weinig mogelijk was, zijn we dit seizoen gestart met maandelijkse activiteiten voor de tienergroep, naast de tienerdiensten op zondag. Dit varieert
van schaatsen tot een filmavond en van een Paasspel tot dauwtrappen met Hemelvaart (maar liefst 10 tieners waren vroeg opgestaan en dit had natuurlijk helemaal
niets te maken met het luxueuze ontbijt na afloop!).
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In het weekend van 9 en 10 juli sluiten we het seizoen af met een kampeerweekend
en daar hebben we al heel veel zin in! Met een groep van 11 tieners gaan we naar
camping ‘De Nollen’ in Callantsoog en er staan veel leuke activiteiten op het programma. U hoort er vast nog van!

MEELEVEN EN FELICITATIES
Corine Leijdekkers, Wim Voorbraak en Arie Jan van der Bom
We feliciteren alle scholieren die geslaagd zijn voor hun examen. Veel succes met wat
jullie nu verder gaan doen.
Wij wensen de jongeren die op school de toetsenweek ingaan of die nog een herexamen hebben veel succes.
Wij leven mee met Dirk Groen (Frans Halsstraat 48,1741KD) die herstellend is van een
hartaanval en Ruben Woudstra (Rozenlaan 36, 1741ZB) die herstellend is van een operatie en wensen hun volledig herstel toe.
Ons meeleven betreft ook Nui en Froukje Bosch (Frans Halsstraat 24, 1741KD). Nui
verblijft voorlopig in de Bron nu Froukje hem niet verzorgen kan vanwege haar rugklachten.
Sytze Fennema is opgenomen in Omringlocatie Hoge Hop in Hoorn, afdeling “Kofschip”(met een f, geen typefout!) Voor degene die hem een kaartje wil sturen, het
adres van de Hoge Hop is Roerdomp 2, 1628 AW Hoorn. Beste Sytze we wensen je toe
dat je weer snel in je eigen huis in Schagen mag terugkeren.

U2 DIENST ZONDAG 3 JULI 19.00 UUR MUZIEKTUIN SCHAGEN
Arjan Plomp
Zondag 3 juli is er weer een pop-kerkdienst in de Muziektuin in Schagen. De dienst begint om 19.00 uur en omstreeks 20.30 uur is het afgelopen.
Dominee Jan Andries de Boer – poppredikant bij uitstek – van Winkel zal deze dienst
leiden. Ook zal hij zelf een aantal nummers zingen. Ds. Jan Andries de Boer is al jarenlang fan van deze band en kent alle nummers van deze Ierse rockgroep. Hij gebruikt
deze nummers, die gezongen worden door de leadzanger Bono, in de dienst. Het is
dus een kerkdienst in de open lucht. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Grote
Kerk op de Markt. Toegang vrij. Wel een collecte na afloop ter bestrijding van de onkosten.
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VAKANTIE DS. ARIE JAN VAN DER BOM
Ds. Arie Jan van der Bom is op vakantie van maandag 25 juli t/m zondag 21 augustus.
Mocht u in die periode dringend een dominee nodig hebben, dan kunt u bellen naar:
1. Arjan Plomp, scriba, tel 0224-227522. Bereikbaar in de week van maandag 25 juli
t/m vrijdag 29 juli (week 30),
2. Jan Prij, kerkrentmeester, 06-2120 2463. Dit geldt voor de week van maandag 1 augustus t/m zondag 7 augustus (week 31)
Vanaf maandag 8 augustus is Arie Jan weer terug in Schagen. Hij houdt dan nog wel
vakantie t/m zondag 21 augustus (week 32 en 33). Bij hoge urgentie is hij dan te bereiken op 06-8338 4921.

INFO VAN DE KERKENRAAD
Paulien Knol
We hebben sinds de vorige uitgave van
Onze Kerk weer vergaderd en onderstaande
is het vermelden waard.
De jaarrekeningen van het CVK en het CVD
zijn besproken
College van kerkrentmeesters:
Het lijkt alsof we rijker zijn geworden. Dat
komt omdat er een (verplichte) herwaardering
Onze voorzitter Paulien, bij het afscheid van
van onze landbouwgronden is toegepast, gebaLouise ziek thuis
seerd op de fiscale waarde, terwijl voorheen de
aanschafwaarde berekend werd. Dus we zijn op papier rijker geworden, in de praktijk
merken we er weinig van. Deze herwaardering is vorig jaar ook al uitgevoerd voor de
gebouwen (m.n. de pastorie) en toen is deze correctie ook aangekondigd in dit kerkblad.
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Wij zijn eigenaar van de begraafplaatsen bij de kerkjes in Eenigenburg en Valkkoog.
Het beheer van de begraafplaatsen is dus onze verantwoordelijkheid, maar dat betekent dat de grafrechten ook aan ons worden betaald. Vanwege het lange termijnbeheer van deze begraafplaatsen is er veel aandacht voor de financiële boekhouding ervan: de toekomstige inkomsten dienen voldoende te zijn om het beheer van deze begraafplaatsen op orde te houden. Van de begraafplaatsen wordt beperkt gebruik gemaakt en dan ook vooral door bewoners van de dorpen Eenigenburg en Valkkoog. In
principe zouden alle gemeenteleden er gebruik van mogen maken.
We zijn erg blij dat de vrijwillige bijdragen (m.n. via Actie Kerkbalans) hoger zijn dan
andere jaren; we hopen dat dit een trend wordt.
Suzanne Beets heeft de kerk een legaat nagelaten van 40.000 euro. Het CvK heeft van
dit legaat het Suzanne Beetsfonds ingericht: het fonds is bedacht om recht te doen
aan haar betrokkenheid bij het jeugdwerk. Uit dit fonds is jaarlijks ca 1500 euro vrij beschikbaar voor jeugdwerk.
Onder ANBI informatie op onze website kan de jaarrekening over 2021 middels een
verkort overzicht worden ingezien.
De vergadering keurt de jaarrekening goed en dankt het CvK voor haar werk.
College van Diakenen
Net als het CvK heeft ook het CvD de landbouwgronden geherwaardeerd.
De CvD heeft jarenlang een deel van de loonkosten voor Louise betaald. Omdat Louise
met pensioen gaat, vervalt dit. We hebben met elkaar gesproken of we dat geld nu
willen besteden aan het aannemen van een nieuwe kracht. We hebben besloten om
dat niet te doen. In de toekomst kan dit veranderen.
De vergadering keurt de jaarrekening goed en dankt het CvD voor haar werk.
Website
U heeft vast al gemerkt dat de website aan het veranderen is. De werkgroep heeft de
vergadering geïnformeerd en is tot op heden vooral bezig met de inhoud van de
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website. Er wordt overwogen om iemand in te huren om het uiterlijk (layout) van de
website aan te pakken.
Vervanging werkzaamheden Louise Kooiman
Naast de organisatie van het afscheid van Louise hebben we ook lang nagedacht over
hoe het nu verder moet met de werkzaamheden die zij verrichtte. Al meer dan een
jaar geleden hebben we een schema gemaakt van alle werkzaamheden die gedaan
werden door Louise en dat is herverdeeld. De vergadering en predikant achten het
verantwoord om te gaan werken volgens dit voorstel verdeling van werkzaamheden.
Toelichting op de keuzes die we gemaakt hebben:
Op grond van inventarisatie bij de verzorgingstehuizen: er is geen belangstelling voor
(protestantse) kerkdiensten in De Bron. Gedurende corona is er in De Bron geen enkele kerkdienst aangeboden en die situatie is in mei 2022 nog steeds aan de hand. Er
zijn geen leden die in De Bron wonen en dit missen of aangeven belangstelling te hebben voor kerkdiensten in De Bron.
De kerkdiensten aldaar zullen niet meer aangeboden worden door ons. We hebben De
Bron voorgesteld om de diensten op dezelfde manier te laten verzorgen als in Magnushof, dat wil zeggen dat dit ook lekendiensten kunnen zijn.
De diensten in Magnushof zullen wel worden voortgezet, maar dit was en blijft onder
verantwoordelijkheid van Woonzorggroep Samen.
Daarnaast is gebleken dat er geestelijke verzorging aanwezig is (voor zowel De Bron als
de Magnushof), maar ook kan onze predikant gevraagd worden voor pastoraal bezoek
(voor leden).
Daarnaast leidde Louise veel gespreksgroepen. Aan de gespreksgroepen zal worden
gevraagd welke begeleiding nodig is; we weten dat in ieder geval een deel van deze
gespreksgroepen zichzelf organiseert. Trudy Tuinstra heeft daarnaast aangeboden om
gespreksgroepen te leiden. De rouwkringen blijven in ieder geval doorgaan onder leiding van onze predikant. De overige activiteiten die worden aangeboden in groepsverband laten we qua initiatief bij de voorganger (of gemeenteleden) liggen: er kan jaarlijks keuze gemaakt worden uit bijvoorbeeld Leerhuis, Bijbelstudie of levensverhalen.
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Voor de kerkdiensten die Louise verzorgde, zullen we op zoek gaan naar een gastpredikant. We kunnen daarvoor ook Louise vragen, maar dan als gastvoorganger.
Tenslotte: we willen een pool maken van voorgangers, die een uitvaart willen leiden
bij drukke perioden en/of vakantie.
Daarnaast deed Louise ook nog wat bestuurlijk werk. Dat wordt herverdeeld binnen de
betreffende besturen.
De verdeling van werkzaamheden kent een uitgebreider plan dan alhier beschreven.
Die is eventueel beschikbaar voor gemeenteleden. We hebben er als kerkenraad en
predikant vertrouwen in dat binnen de huidige aanstelling de werkzaamheden passen.
Maar het is zeker mogelijk dat er belangrijk werk blijft liggen, terwijl wij dat niet opmerken. Mocht u hieromtrent vragen hebben of ons hierop willen attenderen: aarzel
vooral niet om ons te benaderen! Wij kunnen niet alles opmerken, maar vragen zeker
ook uw aandacht! Mocht het namelijk noodzakelijk blijken, dan zullen we toch na
moeten denken of de huidige aanstelling te weinig omvang heeft en er eventueel
meer ruimte moet worden gecreëerd.

OVER VROEGERE DOMINEES
Wim Voorbraak
Op dezelfde zondagmiddag dat Louise Kooiman bij ons afscheid nam, nam ook ds.
Wim Andel, afscheid van de PKN Gemeente Tjerkwerd-Dedgum. De Friezen in onze
gemeente zullen wel weten waar deze dorpen precies liggen. Op een later tijdstip
stopt hij met zijn taak als interim predikant. Op dit moment is hij nog interim predikant
in Den Helder.
Ook onze vorige predikant Michiel Aten, vertrokken naar Den Haag Loosduinen, heeft
afscheid genomen van zijn gemeente, vanwege emeritaat. De afscheidsdienst is terug
te zien op Kerkdienst gemist Den Haag-Loosduinen, de dienst van 24 april. Ik heb begrepen dat Michiel inmiddels weer op Texel woont.

KERKJE EENIGENBURG
Trudy Tuinstra
Hierbij het nieuws uit Eenigenburg
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Onderwegkerkdiensten
Deze zomer hebben we weer veel vrijwilligers gevonden die willen voorgaan in de
diensten die in Eenigenburg worden georganiseerd:
10 juli gaat Adriaan Rodenburg voor en bespeelt Johan Tuinstra het orgel
17 juli gaat Jan Prij voor en bespeelt Jacob Stam het orgel
24 juli gaat Trudy Tuinstra voor en bespeelt Johan Tuinstra het orgel
31 juli gaat Jan Komen voor en bespeelt Annelies Komen piano en/of orgel
7 augustus gaat Nelie Wagenaar voor en verzorgt Huib Wagenaar de muziek
14 augustus gaat Marjolein ten Cate voor en verzorgt Jan Valkenier de muziek
21 augustus gaat Jan Schrijver voor en bespeelt Jacob Stam het orgel
28 augustus verzorgen Wik de Visser en Huib Wagenaar een viering waarin Bach centraal staat.
Concerten in Eenigenburg
Orgelliefhebbers opgelet: 26 juni is er een concert van Thea Riesebos op het orgel en
Maud Sauer op hobo. Direct na de vakantie, het eerste concert van het nieuwe seizoen, speelt Sebastiaan Schippers op orgel en Jelte de Jong op piano. De concerten zijn
al het hele winterseizoen gepland, voor liefhebbers vast de volgende data: 25 september, 16 oktober, 6 november, 27 november, en 18 december. In het volgende kerkblad
volgen nadere details.
Expositie: In de kerk hangen momenteel prachtige schilderijen van José Klaver-Botman
uit Waarland. Joke werkt vrij realistisch en gebruikt vaak dezelfde kleuren, waardoor
haar werk herkenbaar is. De doeken blijven de hele zomer hangen, zeker tot monumentendag. Het is de moeite waard ze eens te bekijken, misschien tijdens een dienst
of een concert?

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Annemarie Voorbraak, Brenda Plak
Bij deze editie van Onze Kerk vindt u weer de jaarlijkse acceptgiro voor het “plaatselijk
werk”. Wij willen deze actie dan ook van harte aanbevelen.
De digitale lezers krijgen de acceptgiro in de brievenbus. Het zal de laatste keer zijn
dat wij voor dit doel met acceptgiro’s werken. Per 1 juni 2023 zal de acceptgirokaart
definitief verdwijnen. Bijna iedereen bankiert tegenwoordig op digitale wijze.
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Volgend jaar, zullen diegenen die meedoen met digitaal kerkbalans ook voor deze actie digitaal worden benaderd.
Het bespaart veel tijd en papier en voor de bezorgers het extra werk bij het bezorgen
van Onze Kerk.

BEDANKJE
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het meeleven in deze spannende tijd, voor
de kaarten en de bloemen. Dat heeft ons erg goed gedaan!! Nogmaals bedankt en hartelijke groeten van Hans en Anke Suurland.

AFSCHEID LOUISE
Louise Kooiman
Lieve mensen. Terwijl ik dit schrijf is het alweer een aantal dagen na mijn afscheid in
de Grote Kerk in Schagen. Alle mooie lieve kaarten, bedankjes en brieven en mailtjes
heb ik gelezen. Het was hartverwarmend, grappig en ontroerend. De cadeaus die ik
thuis uitpakte, waren heerlijk en ontspannend en praktisch. Het fotoboek van 23 jaar
Schagen bekeken en de schilderijen aan de muur. Ja, te veel om op te noemen.
Ik vond het fijn om zoveel mensen te zien en te spreken.
Ik merk echter dat ik ook heel moe ben na alle intensieve gesprekken en bijeenkomsten van de afgelopen weken en maanden. Ik moet een beetje om mijn gezondheid
denken, want ik blijk zomaar een longontsteking te hebben opgelopen en nog wat andere klachten. Even rustig aan dus. Ook heeft Hein zijn enkel zwaar gekneusd en kan
nog steeds geen stap lopen.
Dus ik heb ook meteen weer een taak erbij en duw de rolstoel geduldig voort.
Maar, buiten dat was het wel heel bijzonder en ook waardevol om zo afscheid te kunnen nemen. Dank ook allen voor de warme woorden uitgesproken en gezongen liederen. Het was bijzonder en ik ben dankbaar voor zo’n mooi afscheid.
Wellicht komen we elkaar nog wel eens tegen en ik wens jullie alle goeds voor in de
toekomst. Hierbij het lied wat ik heb gezongen op vrijdag avond om het nog eens rustig door te lezen.
Wijs: Halleluja - Leonard Cohen
We nemen u vandaag graag mee, een tijdreis door het wel en wee
Van 23 jaar, dat is het nu ja.
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Toen kwam ik hier in Schagen aan, ik kreeg een pastorale baan
Van Bernard, Hans en Riek, Ja halleluja.

Zo raakte ik hier wat vertrouwd. En voelde me nog lang niet oud
De Schager jas die zat echt als gegoten.
Collega’s waren heel wat mans, met Gerard, Anna en ook Hans
Ik heb er werkelijk heel erg van genoten.
Ik deed mijn werk echt adequaat. Van rouwkring tot het pastoraat ,
En ook de preek in verzorgingshuis of zondag
Gespreksgroep, lerend en verbaal. Ook deelden we ons levensverhaal,
Het was op eerlijk kerkelijke grondslag
Ook was er hier, waar is dat niet, naast vreugde soms ook veel verdriet.
Er zijn ook mensen weg, dat weet ook u ja
Collega Hans, hij is niet meer. Dat deed mij heel veel jaren zeer.
En daarom een verdrietig Halleluja,
De oecumene was ook hier, Samen op pad, gaf veel plezier.
Naar Ierland, Griekenland en ook Turkije.
Het maakte ons bereisd en wijs Sint Patrick of zo’n Paulus reis.
Zo langs die mooi kloosters en abdijen.
Zo is het afscheid nu dichtbij, het zit erop, het is voorbij
K ’wil straks gaan proosten, ja op u ja.
Ik wens u eerlijk allemaal: Dat God haar zegen op u daal
En zingen nog een dankbaar halleluja, Halleluja, 4x

Louise zingt het lied waarvan
de tekst hierboven is afgedrukt samen met Jan Valkenier
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Het waren drukke weken! Een terugblik
Wim Voorbraak
Hemelvaartsdag, Dippoldiswalde, bezoek aan Enkhuizen, afscheid Louise, er is veel om
op terug te kijken: allemaal geslaagde activiteiten. Dank aan de vrijwilligers die dit allemaal organiseerden! Ook het weer werkte bij alle activiteiten enorm mee.
Het was een mooie ochtend, vroeg uit
de veren, verzamelen bij de kerk om 6
uur en dan gezamenlijk naar het Zwanenwater. Deze keer 2 groepen, een
groep volwassenen die gegidst werd
door Bernard Lucas, en een groep jongeren met hun begeleiders, gegidst
door Freek Kalsbeek, al gauw omgedoopt tot Freek Vonk.
De natuur is elk jaargetijden anders.
Dit lijkt een “open deur”. Maar een
vroege Paas en daardoor een
Bernard Lucas als natuurgids
vroege Hemelvaartsdag levert
wel veel meer vogelwaarnemingen op. Bernard vroeg nu aandacht voor het proces dat
gaande is, om het riet terug te brengen in het Zwanenwater en daarmee de typische
rietvogels.
Na afloop had Truus Folkertsma ervoor gezorgd dat het ontbijt klaarstond in de Hans
Leijdekkerszaal.

Alle deelnemers worden welkom geheten in de
Gereformeerde Kerk van Andijk
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Ruim dertig gemeenteleden hebben
een bezoek gebracht aan Andijk en Enkhuizen. Het was de laatste keer dat
Louise Kooiman, ons op de plek waar ze
geboren en getogen is kon rondleiden.
Centraal punt was het kerkje, de Kapel,
waar de ook bij ons bekende voorganger Gert Scholten actief is. Vandaar
werden bezoeken gebracht aan “de Gereformeerde Kathedraal”, de imposante
Gereformeerde kerk, een rijksmonument, gebouwd door architect Reitsma,
bekend van “de Amsterdamse school”.

’s Middags maakten we een boottocht over de Enkhuizer
grachten (nooit geweten dat die er zijn…), de Librije in de
Enkhuizer Westerkerk en de “Baanbreker”, een project
voor mensen die tussen de wal en het schip vallen en gesteund wordt door de gemeente Enkhuizen en de diaconieën van de plaatselijke kerken. De dochter van Louise en
Hein leidt dit project. Zo moeder, zo dochter denk je dan.
Zowel de kerk in Andijk als de Librije zijn deze zomer te bezichtigen. Een aanrader voor een dagje weg!
Dank aan de organisatoren van het “uitje”, Louise Kooiman,
Annemarie Voorbraak en het kostersechtpaar van de Kapel.
In de Librije

Over het bezoek aan Dippoldiswalde leest u meer elders in
dit blad
Tenslotte het afscheid van Louise
in 2 delen!
Eerst de vrijdagavond met bijdragen van de cantorij en alle taakgroepen die we binnen onze gemeente hebben. Ook hier weer
de vele vrijwilligers die voor de
distributie van drank en hapjes
zorgden. Enorm bedankt voor jullie inzet. Een klacht bereikte mij
over de verstaanbaarheid van
De Cantorij bijt het spits af:
“O, when the Saints come marching in".
sommige bijdragen. Onze cameravrouw Willeke van Treuren gaat voor Louise een samenvatting maken. Misschien
komt er nog een gelegenheid om in besloten kring de hoogtepunten van die avond
nog een keer terug te zien. Een kopie van het fotoboek wat Louise aangeboden is, is beschikbaar in
de Hans Leijdekkerszaal.
Complimenten aan Willeke van Treuren. Haar werk
bestond niet alleen uit opnemen maar ook uit het
verzorgen van het geluid bij sommige stukjes.
Dan deel 2, de zondag. Weer een volle kerk, nu
vooral ook met mensen van buiten, collega’s en
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Marjolijn ten Cate en Jan Valkenier

een uitstekende bijdrage van onze Cantorij onder leiding van Wijnand Kramer. En na
afloop, opnieuw receptie en opnieuw inzet van vrijwilligers.
Ik weet zeker dat Louise terugkijkt op een geslaagd weekend.

WESTFRIESE FOLKLORE EN ORGELBESPELINGEN
Wim Voorbraak
Eind deze maand wordt er na 2 jaar “corona-pauze” weer een
begin gemaakt met een serie van 10 West-Friese folkloristische
marktdagen. In die periode vormt onze kerk het natuurlijke decor voor de traditionele optocht en de activiteiten daarna.
Maar ook binnen in de kerk is er van alles te doen. Natuurlijk is
er koffie. Maar ook zijn er elke donderdag orgelbespelingen op
ons mooie “Van Dam orgel”. Hieronder vindt u de thema’s van
de verschillende donderdagen en de organisten die het orgel
bespelen.

thema
Openingsdag; Oude am30-6-2022
bachten
7-7-2022 Dag van de dans en muziek
14-7-2022
21-7-2022
28-7-2022
4-8-2022
11-8-2022
18-8-2022
25-8-2022
1-9-2022

Dag van het dier
Dag van de klederdracht
Dag van het theater
Gastdag in de openlucht
Dag van het kind
Ringstekerij rond de kerk
Verzameldag
Feestelijke slotdag
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Orgelbespeling
11:00-12:00
12:00-13:00
Sebastiaan Schippers
Simon Schoon
Hanneke
Ronald v/d Veen
Muntjewerf
Jacob Stam
Sebastiaan Schippers
Jan Dekker
Jan Schraal
Caroline Schaap
Bauke Klootwijk
Jacob Stam
Jan Zwart

TAAKGROEP LEREN EN DOEN
Rik Laernoes
Pater Toon uit Suriname
Binnenkort bezoekt Pater Toon uit Paramaribo Schagen. Op zaterdag 2 juli is er om
half acht (19.30 uur) een bijeenkomst in de Hans Leijdekkerszaal (Grote Kerk Schagen).
Pater Toon zal het een en ander vertellen over zijn werk als Boslandpater en zijn activiteiten voor de kinderen van het Christoforus Internaat. De naam van het internaat is
natuurlijk de verbinding met de katholieke parochie in Schagen. Toegang vrij, wel een
collecte voor het kinderhuis/internaat.
‘Van God Los’
In Museum het Catharijne convent in Utrecht is momenteel de tentoonstelling te zien
‘Van God los’ over de onstuimige jaren zestig. Een van de meest revolutionaire en religieuze periodes uit de Nederlandse geschiedenis. Aan het begin van deze periode was
de invloed van de kerk op de samenleving nog duidelijk aanwezig.
De tentoonstelling probeert dat te laten zien. Vooral spraakmakende gebeurtenissen
komen in beeld. Zo komen Godfried Bomans en Gerard Reve uitvoerig aan het woord.
Ook ‘Beeldreligie’ uit het toen omstreden satirische programma ‘Zo is het toevallig ook
nog eens een keer’ wordt uitgebreid vertoond. Dat programma veroorzaakte een
enorme rel. Mies Bouwman, betrokken bij dat programma, moest onderduiken.
Kortom, er is veel te zien en te horen, het geeft voor belangstellenden die die tijdbewust hebben meegemaakt een tijdsbeeld, maar is zeker niet compleet.
Op dinsdag 23 augustus gaan wij, Adriaan Rodenburg en ondergetekende, in ieder geval naar Utrecht om deze tentoonstelling te bezoeken.
We gaan met de trein en kunnen in Utrecht lopen naar het museum of de stadsbus nemen, lijn 2.
Het is handig als we weten met hoeveel mensen we naar Utrecht gaan.
Mail: laerburg@kabeltexmail.nl of een telefoontje naar Rik Laernoes: 06 29220184
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Het winterprogramma staat ook alweer in de steigers. Volgend nummer daarover
meer!
Nu alvast de data;
25 september: Taizé-liederen met Paul Sanders
26 oktober: Tischreden
27 november: Muziekpodium
Terugblik
Zondag 15 mei ‘Speed of silence’
De opkomst was goed, zo rond de 40 aanwezigen. De reacties waren zeer divers. Het
was boeiend, maar de verstaanbaarheid liet te wensen over. Er werd te veel gepraat.
Mensen verwachten een concert, maar er werd vooral gepraat over muziek en te weinig gemusiceerd.
Dauwtrappen Hemelvaartsdag, zie verslag elders

VAN DE DIACONIE
Wieb Koedijk
Achtergrondinformatie over komende collecte(s).
Collecte 10 juli: Werelddiaconaat
India: Onderwijs geeft kansarme kinderen een toekomst
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld en buitengesloten.
Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor. Samen met een Indiase partnerorganisatie
wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De
organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd huiswerkbegeleiding, muziek-,
dans- en sportlessen. Zo krijgen ze zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties.
De organisatie besteedt ook veel aandacht aan het verbeteren van de thuissituatie en
het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en ouders de armoede te doorbreken.
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Collecte 14 augustus: Kerk in Actie (zending)
Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de
kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

DE PASSIE VAN WIJNAND KRAMER
Wim Voorbraak
Wat is de grootste passie van Wijnand? Iedereen die hem heeft horen zingen of de
cantorij zien dirigeren, zal zeggen: Muziek! Nee, mis! Zijn passie is het opleiden en begeleiden van zeekadetten tot jonge mensen met
liefde voor het water en alles wat daarop vaart. Al als
13-jarig jochie kwam hij in Den Helder bij de zeekadetten. Daar werd de kiel gelegd voor alle activiteiten
waar hij tegenwoordig druk mee is. Maar daarover later meer.
In zijn werkzame leven was Wijnand marineofficier.
Hij is afkomstig uit een Marine traditie, Wijnand is de
4e generatie Kramer bij de Marine: Vader, opa, overgrootvader, allemaal marineofficier. Bij Wijnand
houdt het wel op, beide dochters zitten in het onderwijs. Wijnand benadrukt dat hij thuis vrij was in het
kiezen van een studierichtingen. Marine was geen
“must”, vanwege de familietraditie, de kinderen Kramer hadden vrije keus. Speelde toch zijn eerste jaren bij de zeekadetten mee?
Als marineofficier voer hij 11 jaar bij de onderzeebootdienst en onder andere ook op
de Tonijn die nu naast het Marinemuseum in Den Helder ligt. Daarna wisselden walplaatsingen en officier op fregatten elkaar af.
Na zijn pensionering kreeg hij tijd om zich in het kerk- en verenigingswerk te storten.
Hij was al lid van de Cantorij en werd jeugdouderling. Na het vertrek van Hanneke
Muntjewerf als dirigente van de Cantorij, volgde hij haar op als dirigent. Hij volgde
hiervoor een dirigentencursus bij Karel Kok.
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Als jeugdouderling zette hij het werk voort van wijlen Ds. Hans Leijdekkers. Hans begeleide jongeren binnen onze gemeente en stimuleerde hen mee te doen aan bouwprojecten in de derde wereld. Drie jaar werd er met allerlei acties geld bijeen gebracht om
niet alleen de reis te kunnen betalen maar ook om bouwmaterialen aan te schaffen
om daarmee huisjes te bouwen voor mensen die tot dan in hutten woonden.
Wijnand maakte 2 reizen mee naar Tanzania. Beide reizen hadden op hem als de jongeren een enorme impact. De eerste reis werd georganiseerd vanuit de stichting Dorcas. De tweede reis werd op initiatief van Chris Stobbe, door de CJV-jongeren zelf georganiseerd omdat men meende dat men het werk van Dorcas zelf goedkoper kon
doen. Op de tweede reis ging ook de Schager aannemer Joop Pauw mee die op eigen
initiatief nog jaren is doorgegaan met dit soort bouwreizen.
De CJV-jongeren zowel als Wijnand hebben deze reizen als heel bepalend ervaren voor
de rest van hun leven. Het onvermogen, de armoe van de mensen in Tanzania en ondanks dat de enorme levenslust daar aanwezig waren voor de tijdelijke werkkrachten
uit Schagen en omstreken een enorm voorbeeld. Wat zouden we hier dan nog klagen?
Men had het wel getroffen met het land: Tanzania is anders dan de buurlanden een
tamelijk rustig land waar islam en christenen elkaar in evenwicht houden.

Het bouwteam; herkenbaar zijn Kees Vestering (rechts), Wijnand Kramer,
beneden, 2de van rechts en Chris Stobbe, de man met bretels
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Iedereen spreekt daar dezelfde taal, Swahili, wat de eenheid onder de bevolking stimuleert. Veel van de jongeren van toen zijn inmiddels ouders van kinderen geworden.
Wellicht komt bij hun de onvergetelijke reizen naar Tanzania nog wel eens ter sprake.
Wijnand kijkt er nog steeds met plezier op terug: een bijzondere periode! Inmiddels is
de CJV ter ziele, hoewel het de groep van toen elkaar nog wel eens opzoekt. Wijnand
is in elk geval jeugdouderling af maar wel weer voorzitter van de liturgiecommissie bij
ons in de gemeente en ook nog steeds dirigent van de cantorij.
Nog even terug naar zijn passie. Na verschillende functies in het landelijk bestuur van
de zeekadetten ingevuld te hebben en verschillende zomerkampen te hebben geleid,
is hij nu weer terug bij het water. Hij geeft leiding aan een groep zeekadetten in Heerhugowaard”. Zij komen samen op de “Abel Tasman”, een vrachtschip die omgebouwd
is tot logementschip. Met het schip gaat men voor korte vakantie naar het Alkmaardermeer en op langere vakanties verder. Op het grote water leren de jongeren zeilen,
roeien en navigeren maar ook eten klaarmaken, schoonmaken enzovoort. En dat met
een discipline die Wijnand kende van de Marine: Samen vaar je een boot, samen moet
je thuiskomen! En ’s avonds aan de bar wordt er zo nu en dan gezongen. Wat een jongere verbaasd, doet roepen: “Die leidinggevende van ons kan ook nog zingen…”

Wijnand, 2de van links geeft zeilles aan de kadetten. De boot, de Abel
Tasman ligt dichtbij de spoorbrug tussen HHW en Alkmaar .
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COLUMN: ZWART GAT
Ds. Peter Verhoeff
Onlangs werd de eerste foto gepresenteerd van een zwart gat in onze Melkweg. Een
zwart gat is een gebied in de ruimte waar een enorme massa in een oneindig klein
punt samengeperst wordt. De zwaartekracht is er zo sterk dat zelfs licht niet kan ontsnappen. Een gitzwart gat dus.
Mogelijk denkt u nu dat ik bijklus in de natuurkunde en bent u onder de indruk. Dat is
dan ten onrechte, want het gaat mijn pet ver te boven. Toch sloeg ik wel aan op het
bericht. Ik herken namelijk iets van onze samenleving, waarin ook steeds meer zwarte
gaten lijken te ontstaan.
Ik doel op wat genoemd wordt: cancel-cultuur. Daarin worden mensen genadeloos afgerekend op hun misstappen. Een recent voorbeeld is Johan Derksen en zijn onthullingen bij Vandaag Inside. Ik hoef niet in details te treden, u weet waar het om gaat.
De gevolgen waren enorm. Adverteerders stapten op, het programma moest stoppen
(dat het zou terugkeren was voorspelbaar). De theatershow van Derksen was en is
nergens meer welkom en voor zijn vele muziekprogramma’s op de radio hoeft hij ook
niet meer te komen.
Hij is niet de enige. Ali B. en Marco Borsato zitten al geruime tijd thuis. Glennis Grace
ook. Lil Kleine is van Spotify gehaald. Allemaal beschuldigd, veroordeeld door de media, en afgefakkeld. Zonder dat er sprake is van een rechtsgang verdwenen allen in een
zwart gat. Gecanceld.
Begrijp mij goed: het woord wansmaak is niet eens voldoende om te beschrijven wat
Derksen vertelde. En hoe er daarna om gelachen werd. En als de beschuldigingen tegen anderen die hierboven genoemd zijn waar zijn, is dat niet minder dan een ramp
voor de slachtoffers.
Dus zeker: woorden moeten soms weersproken worden. En geen twijfel: daden die
strafbaar zijn moeten worden bestraft. Maar daarover gaat de rechter. En verder is
ook een dader een mens. Dat is een principe van een rechtsstaat. En daarom maken
we onderscheid tussen daad en dader. Boycotten, compleet uitsluiten, mensen volledig cancelen hoort daar niet bij.
Het onderscheid tussen mens en misstap leren wij uit de bijbel. Talloze malen zien we
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hoe de daad veroordeeld wordt, maar een mens weer overeind geholpen. Een ontroerend voorbeeld is de vrouw beticht van overspel. Als alle omstanders zijn weggegaan met kluiten boter op het hoofd - zegt Jezus haar: ‘Ook ik veroordeel je niet. Ga verder
met leven, maar zondig niet meer.’
Da’s geen zwart gat. Dat is licht aan de einder.

SCHAGER NACHTVLINDERS XVIII: THE SOUND OF MUSIC
Ds. Arie Jan van der Bom
Op de feestavond van Louise Kooimans afscheid hebben Wijnand
Kramer en ik als act samen een kleine parodie op de The Sound Of
Music ten gehore gebracht. Bij de voorbereiding van deze act moest
ik mij opnieuw verdiepen in deze musical uit 1965 (de film), een musical die om allerlei redenen in mijn beleving toch wel de musical van
alle musicals is. Het is mierzoet. En toch laat je je elke keer weer verleiden en peuzel je met oren en ogen dit vrolijke muziekdrama achteloos op. Ik heb de film misschien wel vijf keer gezien. En de muziek op plaat heb ik wel
honderden keren gehoord. Voornamelijk in mijn vroege kindertijd. Mijn oma heeft de
film wel twintig of dertig keer gezien. En zij stond daar bepaald niet alleen in. Nog altijd is er een ware cult rondom deze musical en zijn er liefhebbers die de film tenminste één keer per jaar bekijken.
Meestal zo rond de kerst.
Maar waar komt die kracht van de
film vandaan? Wat maakt deze film
tot een ware klassieker, tot een film
die haar frisheid geen moment verliest? Het verhaal is losjes gebaseerd
op de geschiedenis van de zingende
Von Trapp-familie uit Oostenrijk vlak
voor het uitbreken van de tweede
wereldoorlog. De film opent met de
non Maria die door het wijdse Tiroolse berglandschap wandelt en
zingt. Haar zingen is een jubelzang.
Haar hart stroomt over bij de

Parodie op de Sound of music tijdens de
feestavond
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aanschouwing van wat je schone natuur zou kunnen noemen of met een godsdienstig
label: schepping. En deze vreugde-uitbarsting vindt haar uitweg in —hoe kan het ook
anders— muziek en dans. En als toeschouwers worden wij door het knappe camerawerk helemaal in de ruimte van het landschap gezogen. Het kost ons daarom geen enkele moeite om mee te gaan in dit loflied, in deze uitbundigheid. Het begin is gemaakt,
de toon gezet. Een toon van een overweldigende positiviteit. En die toon blijft.
Natuurlijk zijn er ook obstakels die genomen moeten worden, en tegenslagen die overwonnen moeten worden. Want zonder zou niet gaan. Dan zou er geen verhaal zijn,
geen spanningsboog. Maar de wijze waarop die obstakels genomen en tegenslagen
overwonnen worden, is telkens via de muziek. En dat is misschien hier ook de diepere
boodschap. De muziek —en dat is toch ook een blijvend merkwaardig antropologisch
gegeven— is bij uitstek de drager van al onze emoties, van eenzaamheid, van ernst,
van liefde, enz. Maar de muziek is daarin telkens nog meer. Zij biedt troost. Zij geeft
ons weer kracht en richt ons op. Zij geeft ons de moed om door te gaan, te leven. Wat
dat betreft vervult muziek heel veel taken die wij doorgaans aan ‘God’ toeschrijven.
Nu heeft tenminste het woord muziek een etymologisch lijntje met ‘God’ of het goddelijke. Het woord is afgeleid van het een Griekse woord muze, de goddelijke geest die
kunstenaars inspireert. En een belangrijk kenmerk van muziek —dat het deelt met de
muzen (de Grieken kennen er negen) —is dat het ons inspireert of liever: het verleidt
ons, het leidt ons weg van ons zelf of van onze situatie. En in die zin kan het ook troostend zijn omdat wij even worden opgelicht, uitgelicht, uit de situatie die ons beklemt
en benauwt. Het haalt ons weg uit onze emotionele kooi. In die zin werkt muziek ook
bevrijdend.
Dat neemt niet weg dat The Sound Of Music onwerkelijk licht is. Het is te gelukkig en
te gepolijst. Meer een wereld om af en toe eens in weg te vluchten of in weg te dromen.
Dat gelukkige, dat gepolijste heeft ook te maken met de actrice/zangeres Julie Andrews die de levenslustige non, resp. gouvernante, resp. echtgenote Maria zo onvergetelijk heeft neergezet. Alles aan haar is voorbeeldig en volmaakt. Zelfs haar onhandigheid.
Maria wil leven. Voluit. Zoveel is al gauw duidelijk. Het is daarom ook vreemd om haar
aan het begin van het verhaal in het klooster aan te treffen. Zij is non. Maar volgens de
andere nonnen niet een erg geschikte. In het liedje Maria wordt dit geestig
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beschreven. De nonnen klagen steen en been over haar. Maria zit vol met schrammen
en scheuren want zij klimt in bomen, zij is overal en altijd te laat behalve voor de maaltijden, zij gaat walsend naar de mis, enz. Maar één non wil het toch ook voor Maria
opnemen. Zij zegt dan: I'd like to say a word in her behalf: Maria makes me laugh!
(vert. Ik zou graag ook iets in haar voordeel willen zeggen: Maria maakt mij aan het lachen!) Waarop alle nonnen moeten lachen. Het is een leuke scène, maar ook een ontroerende. Want hier dreigt buitensluiting van Maria. Maar die ene non haalt haar toch
weer terug door te wijzen op een kwaliteit die al het andere doet verbleken: Maria
maakt je aan het lachen. Een andere muze dus, die van de komedie, die ons ook verleidt, wegleidt van ons zelf. Het liedje gaat dan verder met: How do you solve a problem like Maria? (vert. Hoe los je een probleem zoals Maria op?).
Maria lost het op. Weg uit haar situatie. Buiten het klooster en bij familie Von Trapp.
Met muziek en met gelach. Zelfs de strenge en zeer gefortuneerde weduwnaar, kapitein Von Trapp, kan zijn lachen niet bedwingen wanneer hij met Maria in aanraking
komt…
Had ik al gezegd dat het misschien weer tijd is om deze film te gaan zien?

In Dippoldiswalde

27

WANNEER JE TWEEËNDERTIG JAAR TE LAAT OP HET FEEST VERSCHIJNT….
Kristin Anderson (vert. Arie Jan van der Bom)
“Zin om met Hemelvaart naar voormalig Oost-Duitsland te gaan om de zustergemeente te bezoeken?”, vroeg Arie Jan een keer aan mij tijdens de koffie. “Hmmm.
Misschien. Vertel er eens wat meer over?” Al snel kreeg ik te horen dat de gemeentes
van Schagen en Dippoldiswalde in 1990 waren begonnen met elkaar te bezoeken als
onderdeel van een kerkelijk initiatief vanuit Nederland om Oost en West na de val van
het ijzeren gordijn dichter bij elkaar te brengen. En dat zij elkaar sindsdien waren blijven bezoeken. Niet alleen de Protestanten maar ook diverse leden van de Katholieke
Kerk in Schagen gingen mee. Tweeëndertig jaar lang elkaar over en weer een bezoek
brengen. Samen ook het weeshuis in Roemenië ondersteunen. Samen delen in het geloof, samen het nodige meemaken en daardoor ook meer verbonden raken met elkaar. Ook dit jaar was er weer een groep kerkleden—waaronder onze onverwoestbare
Leo en Magda—die oostwaarts gingen. Ik besloot om mee te gaan.
Op Hemelvaartsdag reden Arie Jan, Ezra, Jamie en ik Dippoldiswalde binnen. Het was
eind middag, begin avond. Toen wij tenslotte aankwamen bij het huis van Evi en Gunther, onze gastvrouw en gastheer, klonk de stem van Google Maps uit de speakers van
de auto alsof het om een schriftcitaat uit Galaten 3, vers 27 ging: “U bent gearriveerd
op de plaats van uw bestemming.”
Gedurende de drie dagen daarop lieten Evi en Gunther ons gastvrij toe in hun huis en
hun leven. Evi was de spraakzame die ons heerlijk eten voorschotelde, die dagelijks bij
het ontbijt voorlas uit de zgn. Lösungen van de Herrnhutters en die over van alles en
nog wat vertelde variërend van het leven ten tijde van het ijzeren gordijn tot aan de
ingrediënten voor haar heerlijke zelfgemaakte jam. Gunther was de man achter de camera, de beheerder van een flinke tuin en het gezicht met een beminnelijke glimlach.
Evi had onmiddellijk een zwak opgevat voor Jamie, onze Beagle. Volgens verscheidene
kerkleden van Dippoldiswalde was Jamie de eerste hond die ooit de overtocht vanuit
Schagen gemaakt had.
Zoals van tevoren was gepland en aangekondigd, volgden een programma met sociale
uitjes, dagtochtjes in Dresden, wandelingen langs de wijngaarden in de omgeving, een
bezoek aan een 18e eeuws buitenpaleis langs de rivier de Elbe met een botanische
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tuin en een 250-jarige
camelia-boom. Jan Prij
functioneerde als gelegenheidsvertaler voor
de Nederlandse deelnemers. Dat deed hij
met veel gevoel voor
humor!
De uitjes waren vermakelijk, maar er was
ook de nodige diepgang. In Dresden zagen wij de prachtige
pleinen en barokke
kerken die na de oorlog in hun oude glorie
Evi en Günther
waren hersteld. ’s
Avonds haalde Evi een fotoboek te voorschijn met zwart-wit-foto’s die een heel ander
Dresden lieten zien. In sterk contrast tot de aantrekkelijke architectuur van de welvarende stad die wij eerder die dag gezien hadden, zagen wij nu beelden van extreme
verwoesting na de bombardementen. Niet alleen eindeloze puinhopen baksteen, maar
ook levenloze lichamen die gereduceerd waren tot botten of minder nog: tot zwarte
as. Als ik dit boek in de bibliotheek had aangetroffen, had ik het vermoedelijk terzijde
geschoven. Maar die avond was er geen ontkomen aan. Dat boek in de handen van
onze (Oost-)Duitse gastvrouw haalde de geschiedenis weer naar boven. En ik was driekwart
eeuw later even getuige van een massief brok
Duits lijden.
De laatste avond was er een gemeenschappelijke
maaltijd in de nieuwe zaal van de oude pastorie
vlak naast de kerk. Ik bekeek een fotopresentatie
die de laatste tweeëndertig jaar Dippoldiswalde,
Schagen en Roemenië besloeg. Ik zag jongere
versies van onze kerkleden die nogmaals illustreerden hoe lang deze vriendschap van een gedeeld geloof al bestond en nog altijd
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springlevend was. Ik sprak met een wat jonger gemeentelid die in zijn twintiger jaren
was, één van het handjevol jonge mensen in de kerk. Hij liet zich erover uit dat hij bezorgd was over de toekomst van onze kerken en over de toekomst van onze wederzijdse vriendschap die over zo’n lange tijdspanne opgebouwd was. Zal de volgende generatie de draad nog oppakken? Een wat sombere vraag tijdens een vrolijk feest. Ik
mocht dan tweeëndertig jaar te laat op dit feest verschijnen, maar de vriendschapsbanden werden nog altijd aangehaald en opnieuw gevormd, de wijn werd nog altijd
geschonken en de glazen nog altijd geheven op wat wij delen, ons geloof, en op de innige band tussen deze twee gemeentes.

HAPPEN EN TRAPPEN
Wim Voorbraak
Ons jeugdteam verzint steeds weer opnieuw activiteiten met en voor onze jongeren.
Afgelopen zaterdag maakte 6 “meiden” een fietstocht langs de huizen van 6 gemeenteleden. Op elk adres kon men een hapje meepikken. De fietstocht werd afgesloten in
de pastorie met de “hoofdmaaltijd”. Daarna volgde er nog het toetje bij Picobello. Een
van de pleisterplaatsen was de Wulpenhof, zie foto’s hieronder.

Foto om privacy redenen verwijderd
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Foto’s om privacy redenen verwijderd
ACTIVITEITENROOSTER JUNI 2022-AUGUSTUS 2022
2 juli
3 juli
5 juli
23 aug

zaterdag
zondag
dinsdag
dinsdag

Bijeenkomst met Pater Toon
U2-dienst
Leerhuis Bart
Tentoonstelling "Van God los"

19:30 uur Grote Kerk
19:00 uur Muziektuin
20:00 uur Grote Kerk
Utrecht

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN “ONZE KERK”
Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres:
pknschagenzm@outlook.com zoveel mogelijk voor de donderdag!
Kopij inleveren bij: Mw. A. van Arkel
06-13614761
e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl
VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING “ONZE KERK”:Dhr. G. Leijnse
Notenhof 87, 1741 VR Schagen 0224-297 094, e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl
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So long, farewell, auf Wiedersehen, goodbye Louise Kooiman
(naar musical “Sound of Music”, zie elders in dit blad)
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Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!
Grote Kerk,
Markt, Schagen
VERHUUR
van ruimtes voor
vergaderingen
(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor
concerten, bijeenkomsten e.d. (350 p.)
Informatie/reservering:
Dhr. J. Prij, Kievitlaan 17,
1742 AA Schagen tel. 0224 573123

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

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

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

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

AANNEMERSTIMMERBEDRIJF BRAM BORST

		

voor onderhoud
en nieuwbouw
aan uw woning

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

Kwaliteit
die staat

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit

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

Karin Smit

persoonlijk enenstijlvol
persoonlijk
stijlvol

Tel. 06 81358110

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

Webshop www.janrozing.nl

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

bereikbaar

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

