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VAN DE REDACTIE  

 

Buiten schijnt de zon uitbundig. Iedereen zit nog in de vakantiemodus. Maar we gaan 
als kerk weer van start met het nieuwe seizoen. In het stuk van Arie Jan vd Bom kunt u 
lezen wat we op de startzondag zoal gaan doen. Ook de andere activiteiten worden 
weer opgestart, zoals de leerhuizen en de cantorij.  
 
Verder bevat dit blad nog enkele nabeschouwingen over activiteiten in die in de 
laatste maanden hebben plaatsgevonden. In het stuk van Freek Kalsbeek kunt u lezen 
wat tijdens het dauwtrappen gezien en gehoord is. En mooi dat wij in deze gemeente 
nog de jongeren mee kunnen krijgen. Menige andere kerk is daar jaloers op.  
Over jeugd gesproken. Voor hen zal er een cursus worden gehouden. Vroeger 
noemden wij dat kattebak, maar zoals Arie Jan het beschrijft is het meer een 
cursus/zoektocht naar wat het geloof nu voor jou inhoudt. Hoop dat de opkomst groot 
zal zijn.  
 
Na 2 jaren van afzeggingen i.v.m. corona zijn er de afgelopen 2 maanden weer 
Westfriese Markten geweest. Wim Voorbraak heeft daar een stuk over geschreven 
gelardeerd met vele foto’s. 
 
Houdt u van zingen, dan heb ik goed nieuws. De cantorij hervat zijn repetities weer 
vanaf eind augustus en op 25 september zal er een Taizé dienst worden gehouden. 
 
Over Stichting Schagen-Roemenië: Leo en Magda Witte zijn ereburgers geworden!! 
Hoe dat gekomen is kunt u verderop lezen.  
 
Als laatste wil ik wijzen op het interview dat Wim heeft gehad met Arjan Waals. 
Misschien komt die naam u niet bekend voor maar hij verzorgt het eten voor “Aan 
Tafel”. Lezenswaardig! 
 
Dan nog de spreuk van de maand. 
 

Wat we produceren hebben we niet nodig, 
wat we nodig hebben wordt niet 
geproduceerd.  
 
Vàclav Havel (Tjechisch politicus) 
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TER OVERWEGING 

Paulien Knol 
 
 Open kerken? 
 
Ik ben net terug van een zesweekse fietstocht naar Rome. Het was een heerlijke va-
kantie, we hebben enorm veel gezien en nieuwe indrukken opgedaan. Over één daar-
van gaat deze opening. 
We hebben de eerste weken goed doorgefietst zodat we binnen 3 weken in Italië wa-
ren. Wij dachten dat dit nodig was omdat Italië warm was (40 graden en hoger) en 
heuvelachtig. We konden het in Italië dus rustig aan doen, niet te lang fietsen en veel 
schaduw opzoeken. Dat zoeken van de schaduw was niet zo makkelijk, er was weinig 
schaduw (geen bomen) en er waren weinig bankjes. Gelukkig heeft elke dorpje in Italië 
een kerk en deze kerken zijn over het algemeen open. Dat is heerlijk voor vermoeide 
warme fietsers (komt tot mij allen die vermoeid en belast zin en ik zal u rust (en koel-
te) geven). Wat heerlijk om in deze gebouwen gewoon even te zitten, te mijmeren en 
tot rust te komen. Niemand die iets aan je vraagt, niemand van wie je iets moet, ge-
woon zitten, mijmeren en om je heen kijken. In een van deze kerken heb ik zelfs een 
kerkdienst-gemist beluisterd. Wat verder opviel is dat er geen “bewaking” was, kenne-
lijk is er vertrouwen in de mensheid dat je wel erg wanhopig moet zijn om uit een kerk 
te stelen. Als je zo wanhopig bent zal je het wel nodig hebben. 
De kerken waren niet alleen voor ons aantrekkelijk, er kwamen regelmatig mensen 
langs, om even te bidden of een kaars aan te steken (die allemaal werden betaald). 
Kennelijk is het vertrouwen in de mens in Italië terecht. Bij de Katholieke kerk is het 
echt gebruik dat de kerk altijd open is en plek biedt aan mensen die het nodig hebben. 
De Protestante kerken zijn meestal alleen op zondag even open voor een beperkte 

tijd. 
Ik vraag mij af of we ook in Schagen de kerk onbewaakt open 
kunnen zetten. Wij hebben het kapelletje aan de Keins dat over-
dag altijd open is en druk bezocht wordt. De Kerk op de Markt is 
elke donderdag open, altijd met toezicht, en wordt ook druk 
bezocht. Blijkbaar is er wel behoefte aan een plek om tot rust te 
komen. Zouden we de deur open kunnen gooien en iedereen 
welkom kunnen heten, zonder toezicht? Of hebben we te weinig 
vertrouwen in de mensheid en gaan we uit van het slechte, zijn 
we bang voor diefstal en vernieling? 

In Assisi zag ik een kruis met op de verticale balk twee handen in elkaar, het vertrou-
wen en de liefde van de mens in God en van God in de mens. De horizontale balk wa-
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ren ook 2 handen, het vertrouwen van mensen en de liefde van mensen van voor el-
kaar. 
Misschien wordt het eens tijd om na te denken of we genoeg vertrouwen in de men-
sen en in God hebben om de kerk open te doen. Zodat er, ook in het centrum van 
Schagen, elke dag van de week een plek is om tot rust te komen, om te bidden en mis-
schien een beetje God te ervaren. 

KERKDIENSTEN 

BIJ HET SAMENSTELLEN VAN HET BLAD IS HET PROGRAMMA VOOR DE JEUGD NOG 
NIET BESCHIKBAAR. IN ELK GEVAL IS ER ELKE ZONDAG CRECHE. VANAF DE START-
DIENST IS ER OOK KINDERNEVENDIENST. DE PRECIEZE DATA VOOR DE TIENERKERK 
ZIJN NOG NIET BEKEND; ZIE HIERVOOR DE MEDEDELINGEN. 

28 augustus 2022, 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte  Kerk, onderhoud orgel 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Caroline Schaap 
Er is zomercrèche 

Kerkje Eenigenburg. Onderwegkerk 
10.30 uur  Dienst wordt verzorgd door Wik de Visser en Huib Wagenaar.  
   Het thema is Bach 

4 september 2022, Startzondag 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte  Kerk, pastoraat 
2e collecte  Kerk in Actie, werelddiaconaat 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

11 september 2022, Ziekenzondag 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom, ziekenzondag 
1e collecte  Kerk, energiekosten 
2e collecte  JOP, landelijk jeugdwerk 
Organist  Sebastiaan Schippers 
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18 september 2022, Heilig Avondmaal 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Ds. Arie Jan v.d. Bom 
1e collecte  Kerk, pastoraat 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

25 september 2022, Vredesweek 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Ds. W. Huizing 
1e collecte  Kerk, onderhoud gebouw 
2e collecte  Vredesweekcollecte Kerk in Actie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

2 oktober 2022, 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Mevr. Ds. W. van Rijn, Halfweg 
1e collecte  Kerk, energiekosten 
2e collecte  Hospice Schagen 
Organist  Caroline Schaap 

Kerk Schagerbrug 
17.00 uur  Oecumenische Vesper 

9 oktober 2022, herbevestiging ambtsdragers 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte  Kerk pastoraat 
2e collecte  Dorcas 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

16 oktober 2022, 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte  Kerk, onderhoud piano 
2e collecte  Kerk in Actie, zending 
Organist  ? 
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Kerkje Eenigenburg – Kerk en kunst 
10.30 uur   Mevr. Pastor L.J. Kooiman 
 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 

Dag allemaal,  

Als ik dit schrijf zit ik nog midden in mijn vakantie en het is flink zweten geblazen deze 
weken! Toch kijken we al weer vooruit naar het nieuwe seizoen van de kinderneven-
dienst. Hieronder vind je alvast de verhalen die we gaan vertellen in de eerste periode. 
Groetjes en tot snel!  

4 september  2 Samuël 5:1-16   David als koning in Jeruzalem  
11 september  2 Samuël 6:1-23   De ark van God in Jeruzalem gebracht  
18 september  2 Samuël 15:1-17:29  Absalom pleegt een staatsgreep  
25 september  2 Samuël 18-19   David keert terug in Jeruzalem  
2 oktober   Lucas 14:15-24   Uitnodiging voor het feestmaal 
 

STARTZONDAG 4 SEPTEMBER  

Ds. Arie Jan van der Bom 

Op zondag 4 september zullen wij de startzondag vieren. Zoals gebruikelijk is deze 
dienst alternatief en wijkt af van wat wij doorgaans gewend zijn bij het vieren van de 
eredienst. Wij sluiten ons aan bij het thema dat de PKN voor deze startzondag en dit 
hele jaar gekozen heeft: “Aan tafel!”. Voor de wijze waarop wij dit op 4 september 

gestalte willen geven, is een fiets als vervoermiddel belang-
rijk, want we gaan ook fietsen. Dus kom op je fiets naar de 
kerk! Voor wie niet of minder mobiel is, is er een alternatief 
programma dat uitvoerbaar is en niet heel erg afwijkt van wat 
de fietsers zullen ondernemen. Dus kom ook als je tot deze 
laatste groep behoort! Verder voeg ik alvast een mysterieus 
plaatje toe ter overdenking. Wie wil weten wat het is en 
voorstelt en wat het met de startzondag te maken heeft, zal 
toch echt moeten komen naar deze bijzondere startdienst. 
Tot dan!  
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Catechese of basiscursus voor tieners  

Dit jaar (2022-2023) wordt begonnen met wat de meesten onder ons kennen als “ca-
techisatie”. Dat is nogal een oude term die bij nieuwe generaties vraagtekens oproept: 
Kattege-wat? Wat is dat? Het woord stamt uit het Grieks en heeft te maken met on-
derwijs. Wie vandaag de dag het woord catechese intoetst bij Google-translate krijgt 
als vertaling: “indoctrinatie”. Dat is nogal bedenkelijk! Liever spreek ik daarom van 
“een basiscursus voor tieners”. Dat begrijpt iedereen, denk ik, en is minder indoctrine-
rend.  

Deze basiscursus is afgestemd op tieners die op de middelbare school zitten. Het 
vormt een inleiding in het christelijk geloof. Het gaat dan om het christelijk geloof zo-
als dat in de traditie gestalte heeft gekregen. Maar belangrijker nog: het gaat om het 
ontwikkelen van een eigen persoonlijk geloof. En deze ontwikkeling is geheel vrij. Dat 
is een belangrijke vooronderstelling van deze cursus: het christelijke geloof laat zich op 
geen enkele wijze “opleggen”. Het kan hooguit aangereikt worden bij wijze van voor-
stel. De basiscursus is dus geen indoctrinatie maar aansporing tot een eigen plaatsbe-
paling, een eigen verhouding tot het christelijke geloof. De basiscursus reikt daarom 
niet alleen kennis aan, maar bestaat ook in belangrijke mate in het leren nadenken 
over allerlei zaken die raken aan het christelijke geloof en in het voeren van gesprek-
ken daarover met elkaar.  

In totaal zijn er tien bijeenkomsten. Telkens op de maandag van 19.30—21.00 u. in de 
consistoriekamer van de Grote Kerk. Het gaat dan om vijf maandagen voorafgaand aan 
Kerst 2022: ma. 3 okt., ma. 24 okt., ma. 7 nov., ma. 21 nov., ma. 12 dec. En om vijf 
maandagen voorafgaand aan Pasen 2023: ma. 23 jan., ma. 6 feb., ma. 20 feb., ma. 13 
mrt., ma. 27 mrt.  

Ter afsluiting gaan wij ook nog op excursie in Amsterdam ergens op een zaterdag tus-
sen Pasen en Pinksteren. In overleg met de deelnemers zal de precieze dag nog wor-
den afgesproken.  

De tieners (of de ouders van de tiener(s)!) die belang hechten aan deze basiscursus 
(voor hun tiener(s)) kunnen zich bij mij opgeven per telefoon (whatsapp) of per email 
(zie voorin “Onze Kerk”).  

Ik kijk er naar uit jullie te zien en te spreken op maandag 3 oktober! Oh ja, het wordt 
natuurlijk ook gewoon heel gezellig. Dus kom gewoon!  
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ROUWKRING VOORJAAR 2022 

Ineke Bakker 

De afgelopen maanden heb ik deelgenomen aan de rouwkring. Onder leiding van Loui-
se Kooiman en ondersteuning van Arie Jan v.d. Bom kwamen wij (8 deelnemers) in 7 
sessies van 2 uur bij elkaar. Ieder met een eigen levensverhaal en een verlies; een 
partner, een kind, ouders, een vriendin.  

Elke sessie had zijn eigen thema, o.a. foto’s, de fases van rouw, het waarom? De start 
en de afsluiting werd gedaan door middel van het voorlezen van een gedicht of mooie 
tekst. Soms uit een boekje soms zelf gemaakt door een van deelnemers.  

In het leven krijgt iedereen te maken met verliezen. Het verlies van een baan, je ge-
zondheid of die van je partner of kind, het einde van een relatie, of iemand waar je 
van houdt. Na een verlies verandert je leven en voor de een is dat ingrijpender dan 
voor een ander. Ieder rouwt op zijn of haar eigen manier.  

Het verlies kan je niet ongedaan maken en je verdriet om wat je overkomt kunnen 
anderen niet voor je wegnemen. Je komt na een verlies in een rouwperiode. Je krijgt 
een taak om verder te leven met het jouw overkomen verlies. Er is geen stappenplan 
of een pasklaar antwoord hoe je dat moet doen.  

Rouw is onomkeerbaar en langzaam maar zeker moet je dat gaan accepteren. Je ver-
lies en verdriet reizen verder mee in je leven. Een nieuw en ander leven dat opnieuw 
moet worden vorm gegeven, waardoor rouw ook een soort van veranderingsproces is.  

Helder is wel dat als je je verlies negeert en jezelf gaat afsluiten op die manier je toe-
komst blokkeert. Je kan ineens na maanden of zelfs jaren klachten krijgen, lichamelijk 
en of geestelijk. Door de rouw (volledige) aandacht en tijd te geven kom je weer ver-
der. Rouwen kost energie en het is belangrijk daarbij stil te staan.  

Leren omgaan met verdriet betekent niet dat je moet stoppen met missen. Het bete-
kent dat je moet leren leven met het gemis.  

Als laatste het gedicht van onze laatste sessie.  

Sterf niet met mij  
Als je mij nog iets wilt geven  
Dan zou ik vragen  
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Sterf niet met mij omhels het leven  
Je mag bedroefd zijn maar wanhoop niet  
verdrink niet in te groot verdriet  
Als je mij nog iets wilt schenken  
dan zou ik willen blijf de toekomst zien  
blijf hoopvol denken  
zodat je uitgroeit en voluit leeft  
het leven alle kansen geeft. 

VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collecte(s). 

Collecte 4 september : Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
 
Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking 
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn 
extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken 
met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met 
zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. 
Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe 
zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal 
kunnen ondersteunen. 
 
Collecte 11 september : JOP (Landelijk jeugdwerk) 
 
De kerk: een thuis voor jongeren 
Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, 
dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig stem hebben. Onderzoek 
maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht heb-
ben op kinderen en jongeren. Daarom ontwikkelt  Jong Protestant, de jeugdwerkorga-
nisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers 
die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en 
geliefd voelen. 
 
Collecte 25 september : Kerk in Actie (Vredesweek)  
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Colombia: Vrouwen als vredestichters 
Colombia werd tientallen jaren lang geteisterd door een gewapend conflict. In 2016 
werd er een vredesakkoord gesloten tussen de regering en guerrillabeweging FARC. Er 
moet nog steeds veel gebeuren om de samenleving weer op te bouwen. Vrouwen uit 
verschillende kerken verenigden zich voor een vreedzame samenleving. Zij willen 
vrouwen die slachtoffer waren van geweld tot steun zijn en zetten zich in voor verzoe-
ning en vredesopbouw. De helende kracht van bijbelverhalen is hierbij een belangrijke 
inspiratiebron. 
 
Collecte 16 oktober : Kerk in Actie (Zending)  
 
Indonesië: Een beter inkomen voor Javaanse boeren 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te 
ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waar-
den en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties ra-
ken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs 
voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Mid-
den-Sulawesi. 

DAUWTRAPPEN OP HEMELVAARTSDAG 

Freek Kalsbeek 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag in het Zwanenwater, met een tiental jongeren en 
hun ouders. In de week voor Hemelvaart was het fris en er stond een harde wind en 
de zon verborg zich veelal achter wolken. Hoewel dit weertype ook voor de rest van de 
week was voorspeld, bleek het op deze ochtend zonnig. Dat voelde prettig en er woei 
een matig windje, wat het luisteren naar de vogels een stuk gemakkelijker zou maken.  

‘Wat mooi dat jullie met zovelen zijn gekomen: met zoveel paar ogen zien we zoveel 
meer en bovendien zien jonge mensen vaak nog veel meer dan de ouderen. Laat het 
ons weten wanneer je iets bijzonders ziet of hoort’. Hier en daar verscheen een glim-
lach en een instemmend knikje. In ieder geval was de toon gezet. We gingen op pad....  

Het lage vroege zonlicht streek over de paarse orchideeën en de gele ratelaars. De 
kleuren vlamden. We bekeken een orchidee en bedachten hardop: ‘Hoe stom kun je 
zijn een orchidee uit te steken en over te planten in je eigen tuin. Dat wordt niks.’ 
Maar waarom eigenlijk niet?  
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De orchidee leeft samen met een schimmel en kan via haar bladgroen met behulp van 
het zonlicht suikers aanmaken. Dat kan de schimmel weer niet, maar deze haalt met 
haar draden mineralen uit de grond. Deze voedingsstoffen wisselen ze ondergronds 
met elkaar uit. Het zijn dus onafscheidelijke vrienden. En wat ben je in het leven zon-
der vrienden?  

Even verder hoorden we verschillende vogels zingen en we stelden ons de vraag: 
waarom zingen vogels eigenlijk? Iemand zei: ‘Ze bepalen hun territorium’.  

Inderdaad: met hun zang geven de vogels een boodschap aan mannelijke soortgeno-
ten: ‘Dit is mijn gebied, wegwezen, jij!’ Bovendien is er ook nog een boodschap voor 
de vrouwen van de eigen soort: ‘Kijk eens hoe mooi ik kan zingen: wil je wel met mij?’  

Nou is het best lastig om de vogels aan hun zang te herkennen. Maar soms wordt het 
ons gemakkelijk gemaakt doordat ze hun eigen naam zingen. We hoorden het her-
haalde ‘tjif...tjaf... tjif...tjaf’ van de gelijknamige vogel. De meeste jongeren kenden er 
nog meer die hun eigen naam roepen: de koekoek natuurlijk, maar ook de kievit en de 
grutto. De vogel in het riet met zijn knerpende ‘karre..karre..kiet..kiet..’ bleek voor de 
meesten van ons een stuk lastiger op naam te brengen. Een eindje verder ontdekte 
een van de jongeren een dode donkerkleurige muis met een spitse snuit: een spits-
muis en nog helemaal intact ! Vast en zeker de afgelopen nacht door een vos gevan-
gen en meteen weer uitgespuugd. Want een vos vindt een spitsmuis nu eenmaal zo 
ontzettend smerig. En er werden nog veel meer ontdekkingen gedaan, die evenveel 
vragen opriepen:  

- Hoe komen die lege eierschalen hier zo hoog op dit uitzichtpunt? En van welke vogel 
zijn ze?  

- Hé, die vliegen lopen gewoon over het water; hoe kan dat?  

- Waar komen die kwatten spuug in de struiken vandaan? En wat is het precies ?  

- Wat gooien planten zoals de Gelderse roos in de strijd om maar insecten te verleiden 
in hun ‘toko’ te komen, met het uiteindelijke doel de bloemen te bestuiven?  

- Wat doet een plant als Kleefkruid om de zaden te verspreiden en hoe helpen de die-
ren daarbij?  
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Maar op een gegeven moment werd met al deze indrukken onvermijdelijk een verza-
digingspunt bereikt. En wat was het fijn toen Rieneke op dat moment iedereen er op 
een heel andere manier bij betrok met een tweetal activiteiten. We begonnen met 
een variant op het spel ‘twister’: je evenwicht bewaren bij het op een bepaalde manier 
plaatsen van je handen en voeten op de grond (niet aan te raden voor senioren, zoals 
ik ). En een vertrouwensoefening, waarbij een van ons met gesloten ogen in een kring 
van de ene naar de andere persoon werd gestuurd.  

Annemieke verzorgde daarna een meditatief moment met een psalm in de taal van 
deze tijd, over hoe fantastisch mooi de Schepping is, zoals we dat ook vanochtend in 
het Zwanenwater mochten zien en beleven. En het viel mij op hoe aandachtig ieder-
een luisterde... Aan het eind van de wandeling vroeg ik enkele jongeren: ‘Hebben jullie 
er ook spijt van dat je vanochtend zo vroeg moest opstaan?’. Er werd gemompeld : 
‘Vanochtend toen ik opstond wel, maar nu niet meer’.  

KERKJE EENIGENBURG 

Trudy Tuinstra 
 
Concertserie Eenigenburg  
We gaan weer vol goede moed van start in het mooie Eenigenburg. Nu Hans Stehou-
wer ziek is, verzorgt Sebastiaan Schippers het eerste concert, traditioneel een orgel-
concert. Zondag 4 september is hij er en hij neemt Jelte de Jong mee, die op blokfluit 
speelt. Het concert begint om 15.00 uur. De deuren gaan om 14.30 uur open. Wij zien 
u daar graag. Vol optimisme hebben we het programma vol gepland tot eind decem-
ber. Hopelijk kan alles doorgaan, anders hoort u van ons. Voor uw agenda vast het 
hele programma.  

4 september: Orgel en blokfluit Sebastiaan Schippers bespeelt het orgel en Jelte de 
Jong speelt op de blokfluit.  
25 september. Gitaar en zang “Always on my mind” bestaat uit zangeressen Manon en 
Sascha Heddes, dwarsfluitiste Marjolein ten Cate en pianist/gitarist/zanger Jan Valke-
nier. Zij zingen en spelen met veel plezier de mooiste liedjes en muziekstukken van 
vroeger en nu. 
16 oktober: Dixieland Just Old Dix, lekker swingen in de kerk. 
6 november: Iers, schots en scheef Nieuw programma BODHI & TITUS: ON CELTIC 
ROADS!  
27 november: Zang en gitaar “Op weg naar kerst” met zangeressen die “Lekker zin-
gen” en gitarist Robbert Smit  
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18 december. Wintermiddag Muzikale winterviering door en voor Eenigenburgers, 
m.m.v. Het Eenigenburgs Gemengd Koor en jong talent. Gezellig en verrassend! 

Als u dit leest zijn de Onderwegkerkdiensten weer geweest. Langzaam maar zeker 
wisten steeds meer mensen deze vieringen te vinden. Het was fijn dat we steeds weer 
een aantal gemeenteleden van onze eigen kerk konden begroeten. Ook uit Eenigen-
burg en Warmenhuizen was er belangstelling. En er waren ook elke dienst wel toeris-
ten aanwezig, overal uit het land. Dat zorgde na afloop voor interessante gesprekken. 
De diensten zelf waren zeer divers. Zo hadden Huib en Nelie Wagenaar zelfs een ge-
heel digitale dienst in elkaar gezet. Zij hadden als overdenking het verhaal van Ruth. 
Op een heel bijzondere manier werd dat uitgelegd. Een link naar die uitleg: 
https://youtube/0kVQzFvaLwo  voor als u er niet bij geweest bent. Het is  echt de 
moeite waard om eens te gaan kijken. Al met al kunnen we terugkijken op een goed 
seizoen.  

Ook de rest van het jaar zijn er D.V. nog vieringen in het kerkje.  
Zo hebben we op 16 oktober hebben we een Kerk en Kunstdienst met Louise Kooiman 
en Pieter Rynja. Op 20 november een lekendienst met Adriaan Rodenburg als voor-
ganger en Hanneke Muntjewerf als organist.  Op 25 december is de traditionele Kerst-
viering. 

OPENSTELLING GROTE KERK 

Trudy Tuinstra 
Bent u in uw vakantieperiode ook wel eens binnengelopen in een kerk, gewoon op een 
doordeweekse dag? Heel veel mensen doen dat en vinden dat leuk. Zoals u weet is 
onze kerk tegenwoordig elke donderdagmorgen geopend voor belangstellenden. 
Daarvoor hebben zich een aantal vrijwilligers aangemeld. De kerkrentmeesters willen 
de mogelijkheid onderzoeken of we de kerk wat vaker kunnen openen op doorde-
weekse dagen. Daar hebben we meer vrijwilligers voor nodig. Wat wij willen weten is 
of u wel eens toezicht zou willen houden en wanneer u dat zou willen/kunnen en hoe 
vaak. Als we dat weten gaan we als kerkrentmeesters puzzelen, zodat de deuren van 
de kerk wat vaker open kunnen. U kunt een mail sturen naar Trudy Tuin-
stra@hotmail.com, even bellen naar 0224298101, of gewoon op zondag één van de 
kerkrentmeesters aanspreken. Wij horen het graag van u. 

VAN DE ADMINISTRATEUR 

Brenda Plak-van Oostwaard 
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 Plaatselijk werk, tot op heden heeft deze actie een bedrag opgebracht van € 1.465. In 
ieder geval bedankt voor uw bijdrage. Mocht u nog geen bijdrage hebben overge-
maakt dan is dat natuurlijk nog steeds mogelijk. U kunt uw bijdrage storten op het 
rekeningnummer  

NL55 RABO 0373 7285 22 t.n.v. Protestantse Gemeente te Schagen.  

Kerkbalans, voor wat betreft de ontvangsten voor de actie kerkbalans kunnen wij u 
mededelen dat eind juli een bedrag van € 49.167 was ontvangen.  

Ontvangen collectegelden, u heeft van ons nog tegoed het overzicht van de collecte-
gelden. 

 

2e kwartaal 2022. We zien duidelijk een tendens in de verschuiving van het contan-
te/fysieke geld naar de aanschaf van collectebonnen alsmede het gebruik van digitaal 
collecteren. Alleen maar fijn nu de banken het afstorten van contante gelden ontmoe-
digen en we voor de afstorting van muntgeld afhankelijk zijn van afstortingsapparaten 
bij de Gamma. Biljetten kunnen we afstorten bij de gele apparaten van Geldmaat.  

Collectes 2022 

1e 2e Totaal kerk diaconie afdracht

3-4-2022 53,75 87,25 141 53,75 87,25 KIA 40-dagen collecte

10-4-2022 95,6 105,95 201,55 95,6 105,95

17-4-2022 105,05 121,7 226,75 105,05 121,7 KIA Paascollecte

24-4-2022 47,5 52,05 99,55 47,5 52,05

1-5-2022 72,1 68,6 140,7 72,1 68,6 Amnesty Schagen 

8-5-2022 54,1 96,41 150,51 54,1 96,41 KIA Noodhulp

15-5-2022 65,25 85 150,25 65,25 85 Schagen-Roemenie

22-5-2022 42,15 59 101,15 42,15 59 KIA Missionair werk

Doelcollectes Diaconie maakt de diaconie vanaf heden zelf over naar het desbetreffende doel

29-5-2022 54,3 71,95 126,25 54,3 71,95 Hospice Schagen 

5-6-2022 74,45 102 176,45 74,45 102 KIA Pinkstercollecte

12-6-2022 186,1 163,15 349,25 186,1 163,15

19-6-2022 66,55 83,75 150,3 66,55 83,75 KIA Binnenlands Diaconaat 

26-6-2022 168,2 168,2 168,2 PIT Pro Regge 

Totaal 1085,1 1096,81 2181,91 916,9 747,05 517,96

Collectes via Apostel/tegoeden 

April 45 37,5 tegoeden voor diaconie

Mei 39,5 36 reeds uitbetaald

Juni 45 34,5
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Wat kunt u nog verwachten? Medio oktober zullen wij u benaderen voor een vrijwilli-
ge bijdrage van € 10,00 in de drukkosten van ons kerkblad.  

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN E.O. 

Arjen Poley 

Oecumenische vesper 2 oktober 2022  

Op 2 oktober 2022 organiseert de Raad van Kerken Schagen de tweede oecumenische 
vesper van dit jaar. Deze vesper was oorspronkelijk gepland rond de Vredesweek (18 – 
25 september), maar omdat op die zondagen in diverse kerken in onze regio andere 
activiteiten zijn is naar 2 oktober uitgeweken.  

Ook deze vesper zal regio-centraal in de kerk van Schagerbrug plaatsvinden. De inlei-
ding op de lezingen zal door ds. Jelle Waringa verzorgd worden, terwijl – opnieuw – de 
mannengroep gedirigeerd door Jan Schraal begeleid zal worden door organist Hanne-
ke Muntjewerf.  

Bij de eerste vesper in januari kon vanwege corona geen ‘volk’ aanwezig zijn. We ho-
pen dat corona dit keer geen roet in het eten 
gooit, zodat we dit keer ook werkelijk samen 
kunnen vieren en elkaar ontmoeten, toch een 
van de belangrijkste doelen van de oecumeni-
sche vespers.  

2 okt 2022, 17:00 Oecumenische vesper in de 
kerk van Schagerbrug (Schagerweg 40) inloop 
vanaf 16:45 uur, na afloop ontmoeting bij kof-
fie. 

TAAKGROEP LEREN EN DOEN 

Rik Laernoes 

Taizé 

Welk lied komt bij u in gedachten als we Taizé 
zeggen? Of moet ik zeggen ‘welke liederen’? Ik 
help u even op weg. ‘Als alles duister wordt, 
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ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft’. 

Of nog een ander geliefd lied ‘Ubi caritas et amor’. 

En zo is er een grote schat aan liederen, afkomstig uit Taizé. 
Op zondag 25 september gaan we ze zingen. Onder leiding van dirigent Paul Sanders, 
wel bekend. Annelies Koomen zorgt voor de muzikale begeleiding. Liederen die bij veel 
mensen geliefd zijn maar weinig aan bod komen in de kerkdiensten. 
Waar: Grote Kerk op de Markt Schagen. We beginnen om 15.00 uur. Kerk open vanaf 
14.30 uur. Na afloop een collecte. 
  
Tischreden 
Woensdag 26 oktober hebben we weer onze jaarlijkse Tischreden. In 2017 - 500 jaar 
Luther - zijn we er mee begonnen. Een gezellig samenzijn waarbij we samen eten en 
met elkaar in gesprek kunnen gaan. Bij Luther thuis was het een vrolijke boel. Met zijn 
vrouw Katharina van Bora en hun 6 kinderen organiseerde hij regelmatig zo’n Tischre-
den. Ook werd er vaak muziek gemaakt. In die sfeer willen we doorgaan. Tussen de 
gangen door vertonen we korte filmpjes die met klimaat/duurzaamheid te maken 
hebben. Ook de maaltijd die we gaan gebruiken zal een ‘duurzaam’ karakter hebben. 

De Tischreden houden we in de HL-zaal in de Grote Kerk op de Markt. Rond 18.00 uur 
gaan we eten. Vanaf 17.30 uur bent u welkom. U kunt zich aanmelden op: activitei-

ten@pgschagen.
nl of een tele-
foontje naar Rik 
Laernoes 06 
29220184 

 

 

 

 

Foto: Corrie, 
Marian, Marian-
ne, Henny, An-
neke en Marion, 
vooral gezellig! 

mailto:activiteiten@pgschagen.nl
mailto:activiteiten@pgschagen.nl
mailto:activiteiten@pgschagen.nl
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DONDERDAGMORGEN, NA DE OPTOCHT EEN KOPPIE DOEN! 

Wim Voorbraak 
 
Donderdagmorgen half twaalf, de optocht is voor de tweede keer de kerk gepasseerd 
en gaat zich oplossen. Het rijdende deel trekt zich terug in de muziektuin, de voetgan-
gers verdelen zich over de Markt, een deel gaat koffie drinken in de kerk. Ik heb een 
afspraak met een groep dames in West-Fries kostuum. Verschillenden van hun ken ik 
ook vanuit de kerk. Je zou het een gespreksgroep kunnen noemen, zelf een oecumeni-
sche gespreksgroep maar dat is in de Grote Kerk geen bijzonderheid meer. Het onder-
werp laat zich niet moeilijk raden: “Het gaat over het meedoen aan de West-Friese 
folklore optocht en over de kostuums die ze dragen”.  
De meesten zijn mee gaan doen na hun pensioen: meelopen met de optocht werkt 
aanstekelijk, na afloop “een koppie doen” is bar gezellig. De helft van de groep komt 
ook niet uit West Friesland, Henny Séveré groeide op in de Achterhoek maar werd 
kleuterlerares in ’t Veld. Marion de Boer is een echte Amsterdamse, maar kwam ook in 
’t Veld terecht. Zij kennen elkaar uit ‘t Veld. 
Marianne van Kampen werd geboren in Lisse, woont nu in Julianadorp. Zij naaide als 
enige van de dames zelf haar kostuum. Anneke Hidding, Marian Dekker en Corrie Ves-
tering zijn opgegroeid in Schagen of omstreken. Corrie Vestering is al 36 jaar betrok-
ken bij het gebeuren. Haar kinderen Kees, Agnes en Corine deden als kind al mee met 
de kinderdansgroep. Dochter Corine is al 40+, dat verklaart de 36 jaar.  

Wanneer u de “statiefo-
to” bekijkt, genomen 
voor de kerk, dan zie je 
dat er nogal wat verschil 
te zien is in de kappen 
die de dames op het 
hoofd dragen: kappen 
met gouden oorijzers, 
idem met zilveren oorij-
zers, hoedjes in verschil-
lende uitvoeringen.  
De meeste kleding 
wordt gehuurd, een 
aantal kapjes komt uit 
de familie en zoals ik 
eerder schreef, één 
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kostuum is helemaal zelf genaaid. De kappen droeg men op zondag en bij speciale 
gelegenheden, in de week droeg iedereen een hoedje of zelfs dat niet, alleen een 
zwart onderdoekje. 
Het verschil in kap gaf ook het verschil in “stand” aan. Rijke boerendames gingen voor 
goud. De wat minder rijke dames droegen een hoedje. Zelfs in de kerk was dit verschil 
aanwezig aldus Corrie Vestering 
Het aantrekken van het kostuum is ook best een dingetje; een lange onderbroek, ver-
schillende rokken over elkaar en tenslotte de kap. Wanneer je geen partner in de 
buurt heb die je kan helpen, kan je er wel een half uur mee bezig zijn. Kom je er zelf 
niet uit dan  is er altijd in het museum Vreeburg iemand die je kan helpen. 

DE CANTORIJ 

Wijnand Kramer 
 
In het nieuwe seizoen gaat natuurlijk ook de cantorij weer van start. Ik ben natuurlijk 
reuze blij met de zangers die elke keer op de repetitie komen. Naast zingen zijn de 
contacten tussen de bedrijven en bij de koffie het meest belangrijke van onze cantorij. 
Samen kerk maken, zingen omdat je het gewoon leuk vindt maar vooral het slaan van 
sociale bruggen door de kerk heen.  
 
Het is natuurlijk handig als je een beetje kan zingen maar belangrijker zijn de contac-
ten die je legt en onderhoudt bij de repetities. Iedereen is welkom. Zonder de huidige 
cantorij te kort te willen doen zou een beetje verjonging geen kwaad kunnen. Frisse 
stemmen om mee te werken zijn altijd welkom. Tenoren en sopranen vooral, maar 
laat het alt of bas zijn geen belemmering zijn. 
 
Wij starten weer op maandag 29 augustus met repeteren, maar op een ander tijdstip 
instappen kan natuurlijk altijd. 
Onze vaste repetitie avond is de maandag avond van half acht tot zeg kwart voor ne-
gen, negen uur en daarna de onontbeerlijke koffie om onze contacten aan te halen en 
te onderhouden. 
 
Weest welkom en schroom niet te komen kijken maar vooral om te blijven want de 
zang houdt de eredienst gaande. 

OPEN MONUMENTENDAG IN SCHAGEN 

Op 10 en 11 september is de landelijk Open Monumentendag. Voor wat betreft de 
gemeente Schagen vervult onze kerk een centrale rol. Niet alleen wordt de dag om 
11.00 uur geopend in de kerk door de wethouder Simco Kruijer, de hele zaterdag zijn 
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er activiteiten voor jong en oud. Het totale programma is te vinden op 
https://www.openmonumentendag.nl/comite/schagen/ 

STICHTING-SCHAGEN-ROEMENIË 

Leo Witte 
 
De tijd gaat snel, het is alweer 31 jaar geleden dat we voor het eerst in Cristuru Se-
cuiesc geweest zijn en hebben toen besloten hulp op te starten na het aanschouwen 
van de omstandigheden daar. We hebben hulp kunnen verlenen in het kindertehuis in 
de plaats Cristuru Secuiesc. Ook op ander gebied hebben we daar hulp kunnen bieden. 
Dit zou niet zonder de steun vanuit Schagen en in het bijzonder de PKN-Gemeente 
mogelijk zijn geweest. 

De dankbaarheid vanuit Cristuru Secuiesc is op 
5 augustus 2022 ook weer duidelijk geworden 
door ons, Magda en Leo, ereburger te maken. 
Deze waardering wordt eenmaal per jaar aan 
een enkele instantie of persoon uitgereikt. Het 
is een hele eer daarvoor in aanmerking te ko-
men en we zijn daar dan ook van onder de in-
druk. We hebben de uitreiking per Zoom bijge-
woond. We hadden wel al duidelijk gemaakt 
dat we dit mede mogelijk was namens de stich-
ting. Uiteraard gaan we door met hulp zolang 
dat mogelijk is en onze gezondheid dat toelaat.  

Hiernaast het certificaat met de medaille en de 
beweegredenen.  

De vertaling van het certificaat is:  

STEDEN MET DE NAAM KERESZTÚR XXII.  
CERTIFICAAT VAN UW VERGADERING    
VOOR DE STAD   
Motivatie: 
     
Stichting Schagen-Roemenië  

"Voor hun toegewijde en behulpzame werk, voor Székelykeresztúr  
Ze deden het onbaatzuchtig in het belang van de inwoners van de stad."  
Székelykeresztúr, 05.08.2022  
HUNOR-JÁNOS KONCZ SÉKÉLY, burgemeester  

https://www.openmonumentendag.nl/comite/schagen/
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Voor de duidelijkheid, deze onderscheiding wordt uitgereikt als alle plaatsen in Honga-
rije met de naam eindigend op Keresztur elk jaar bij elkaar komen rond 5 augustus. 
Székelykeresztúr is de Hongaarse naam voor Cristuru Secuies 

Een bijgaand document noemt de bestuursleden persoonlijk: Leo en Magda Witte, 
Cees Vestering, Gerda Bulens en Arie van de Berg 

IN GESPREK MET ARJAN WAALS 

Wim Voorbraak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arjan wie? Er zijn al een paar Arjans actief binnen onze gemeente maar deze kende u 
nog niet. Ook mij was hij onbekend. Hij wordt wel de redder van “Aan tafel” genoemd, 
bij ons meer bekend onder de vroegere naam “Gemeentemaaltijd”. Toen een aantal 
jaren geleden zich ineens een groot aantal vrijwilligers terugtrok, dreigde een eind te 
komen aan het initiatief van Hans Leijdekkers en Annemiek Wijnker: Iets te doen aan 
de eenzaamheid van, met name de alleenstaanden, op de lange zondagmiddag. En dat 
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bijna gratis, door steun van de Diaconie van de PG Schagen en Charitas van de RK Pa-
rochie. Aan de uitgang wordt na afloop een vrijwillige collecte na afloop gehouden.  
Voor het serveren lukte het nog wel om vrijwilligers te vinden. Maar het koken voor 
zoveel mensen en daarna ook de afwas, zagen de nog over gebleven vrijwilligers niet 
zitten. Toen kwam via-via Arjan in beeld! Hij is chef kok bij SkagaVenture op de Witte 
Paal maar heeft ook een eigen bedrijfje “Lekkers van Waals” waarmee gebruikmakend 
van de keuken van SkagaVenture maaltijden verzorgt op locatie. Arjan bleek bereid om 
tegen minder dan de kostprijs, de maaltijden te koken bij SkagaVenture, en daarna 
verder voor te bereiden bij ons in de kerk. Bleef over het uitserveren door de vrijwil-
ligers! Dat was precies wat de overgebleven vrijwilligers wensten. Na afloop, voert 
Arjan hij het gebruikte serviesgoed en bestek af, terug naar SkagaVenture, waar hij 
professionele horeca hulpmiddelen heeft om alles schoon te maken.  
Arjan herkent de eenzaamheid die bij, met name alleenstaande ouderen, op kan tre-
den. Zijn vader is overleden. Daardoor zit zijn moeder ook vaak alleen. Een zondag-
middag, zonder aanloop, kan dan lang duren. 
Ik bezocht Arjan in het SkagaVenture gebouw op de Witte Paal. Voor mij was het een 
eerste kennismaking. Ik kreeg een rondleiding door het complex wat door voor een 
belangrijk deel door eigen medewerkers, waaronder Arjan opgebouwd en ingericht is. 
Je kunt er in de voetsporen van Max Verstappen karten, tegenwoordig doe je dat met 
elektrisch karts. Het kartcircuit neemt de hele begane grond in beslag. Op de boven-
verdieping kun je als groep lasergamen, opgaan in een virtuele wereld en daar op-
drachten uitvoeren en zelfs, sinds kort, skiën en uiteraard lekker eten. Het duurt nog 
even voordat er weer een gemeentemaaltijd is geprogrammeerd. Maar mocht u nu al 
trek hebben, u kunt bij Arjan terecht voor thuisdiners, caterings, buffetten en hapjes: 
0643217510. Voor info over de gemeentemaaltijd (“Aan tafel”) kunt u terecht bij Cori-
ne Leijdekkers: 06 1111 6219 

SYTZE FENNEMA TERUG IN SCHAGEN. 

Wim Voorbraak 

Sytze is opgenomen in de Magnushof, afdeling Neskaag Zuid, kamer 230. Uiteraard 

stelt hij uw bezoek op prijs. Sytze vroeg mij u als lezers van Onze kerk te bedanken 

voor de vele kaarten die hij in Hoorn heeft gekregen. Zelf iedereen bedanken lukt hem 

op dit moment niet. Vandaar dat ik het hierbij voor hem doe.  

Sytze vroeg mij ook of ik u als lezer wilde informeren over het overlijden van Baukje 

Gootjes, de vrouw van Arie Gootjes. Beiden waren regelmatige kerkbezoekers in de 

tijd dat moeder Gootjes nog leefde. Arie begon als organist in de (Gereformeerde) 

Cornelis Bokstraat kerk, nu Doopsgezinde Vermaning, en is later predikant geworden. 

Nu ik het toch over vroeger heb, ook nog de vermelding dat ik opnieuw kennis heb 
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gemaakt met inmiddels emeritus predikant G.H. (Henk) Schouten. Hij behoort, samen 

met zijn vrouw Trude ook tot de vaste bezoekers van Sytze. Henk Schouten was predi-

kant in het Geref. kerkje in de Cornelis Bokstraat en stimulator van de vele acties om 

geld bijeen te brengen voor de nieuw te bouwen Ontmoetingskerk aan de overkant 

van het water van de Beethovenlaan op de plaats waar zich nu het Mondriaanpark 

zich bevindt. Nog voordat de kerk helemaal klaar was vertrok Ds. Schouten naar Delf-

zijl. Zo ging dat vroeger met dominees. 

DE “COOLSTE” PLEK IN SCHAGEN! 

Wim Voorbraak  

 

Toen ik nog werkte moest ik een dag verlof nemen om de West-Friese Markt te be-

zoeken. Dat deed ik alleen wanneer we familie over hadden. Dat geldt waarschijnlijk 

voor velen van u. Zelfs in het relatief kleine Schagen kan je rustig doorleven, ook zon-

der West-Friese Markt. Na mijn pensionering werd ik een regelmatig bezoeker van de 

West Friese donderdagen en één van de gastheren in de kerk. Voor de gemeentele-

den, die net zoals ik voor mijn pensionering, geen idee had van wat er allemaal ge-

beurt in en rond de kerk op donderdag een kort overzicht. 

 Vroeg in de morgen is Truus Folkertsma al aanwezig om met een team van medewer-

kers de verkoop van koffie etc. te verzorgen. De medewerkers wisselen in de loop van 

de dag, Truus blijft op haar post van begin tot eind. Deze zomer is dit 10 donderdagen 

Muurschildering in SkagaVenture 
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en vaak tot een uur of drie in de middag. Mensen blijven komen, niet alleen om te 

genieten van orgelspel maar ook om bij te komen in de koelte in de kerk, als alterna-

tief voor het warme terras buiten. De twee toiletten zijn ook toppertjes. Bijna altijd 

bezet.  

Het kan zomaar gebeuren dat de hele HLZ vol zit met mensen in West-Fries kostuum.  

 

Ook de Schagerdansgroep drinkt koffie in de kerk voor zij beginnen met hun optreden.  

Al jaren genieten we van het maar liefst 2 uur durende orgelconcert van onze eigen 

organisten aangevuld met organisten uit de omgeving, allen collegae van Hanneke 

Muntjewerf en Johan Tuinstra. De concerten telden dit jaar soms meer bezoekers dan 

de zondagse erediensten. De echte liefhebbers kunnen afloop door na één uur gelijk 

door naar de RK Christoforuskerk voor nog een concert van een half uur van wisselen-

de organisten op het Nicholson-orgel aldaar. 

Zelf vertel ik als een van de gastheren (we hebben één vrouw in ons team) het verhaal 

van de afgebrande kerk en daarna de in 25 maanden huidige, nieuw opgebouwde 

kerk: 25 maanden notabene voor de afbraak van de resten van de verbrande oude 

kerk en de bouw van de nieuwe kerk, inclusief toren. Onze bezoekers staan perplex!  

Ook vertel ik over de kleden aan weerszijden van de kansel, het van Dam orgel en de 

aangebrachte verbeteringen bij de restauratie van 12 jaar geleden om de kerk ge-

 Concert Sebastiaan Schippers 



  
 24 

 
  

bruiksvriendelijker te maken. We delen folders uit over de kerk, ook in het Duits, Frans 

en Engels. Zelf heb ik dit jaar nog een zilveren lepeltje verkocht, voor mij al een reli-

kwie van 2 generaties terug. Er blijken nog steeds mensen te zijn die ze sparen. De 

PowerPointpresentatie in de nevendienstruimte trok dit jaar weinig publiek. Men gun-

de zich niet de tijd om het “hele verhaal” af te luisteren. Dat moeten we anders gaan 

doen. 

Nieuw dit jaar waren de bijdragen 

van de verschillende West Friese 

skroiversgroepen die in de koffie-

zaal een programma van bijna 2 uur 

verzorgden met tekst en muziek. 

Hieronder de aankondiging: 

"In 'n skroiversgroep zitte mense die 

't mooi vinde om altemetteres 'n 

stukkie, 'n roim of 'n liedje in 't 

Westfries te skroiven. Dat wordt 

den voorlezen of zongen in de Hans Leijdekkerszaal." 

Ik heb begrepen dat de kerstdienst dit jaar in Eenigenburg ook voor een deel in het 

West-Fries zal zijn. Er is zoveel belangstelling voor de optredens van de West-Friese 

"skroiversgroepen" dat vanuit de kerk stoelen bijgezet worden. 

DE KLEINE WINKEL ('T HEREMETIJDJE) 

Wim Voorbraak 

In de zondagse mededelingen viel mijn oog op een historische foto van de Nederlands 

Hervormde Kerk die in 1895 is afgebrand. Adriaan Rodenburg heeft de foto gevonden 

op het internet. De herkomst is onduidelijk. Hij komt niet uit de “Niestadt collectie” 

wat voor de hand zou liggen. Naast deze oude foto een recente foto uit een oude 

kerkbalansfolder. Opmerkelijk is dat het pand waar nu het café “'t Heremetijdje” ge-

vestigd is, op beide foto’s voorkomt. Op de oude foto is in het pand, met als opschrift 

“De kleine winkel”, voor zover ik heb kunnen nagaan, een ijzerwinkel gevestigd van de 

firma Koster en Wiglama. Minder goed zichtbaar is dat op het moment van het maken 

van de foto de Loet nog niet gedempt was. Het mag een wonder heten dat het pand 

met nu het café, ook na de brand in de toren, zo dichtbij, is blijven bestaan. Het zegt 

alles over de wind richting tijdens de brand en ook over de leeftijd van het pand waar 

nu het café is gevestigd: ouder dan 1895! 
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GENERALE SYNODE VAN 2 JULI 2022 

Jan Prij 

 
De vergaderlocatie voor deze ingelaste vergadering is wederom De Werelt in 
Lunteren. In de voorbereiding met de andere afgevaardigden uit Noord-
Holland waren we benieuwd hoe de vergadering zou lopen. Er was nog wat 
oud zeer uit de vorige vergadering over de manier waarop de besluitvorming 
over de vestigingsplaats van de PThU was verlopen. Zou dit nog een rol spelen 
bij de besluitvoorstellen over de benoeming van 2 hoogleraren aan de PThU? 
Verder zaten er in de besluitvoorstellen over het ambtsrapport ‘Geroepen door 
Christus’ enkele heikele punten. Komt er een vorm van hiërarchie in de ver-
schillende dienaren des Woords en is er een vierde ambt nodig als oplossing 
voor de bestaande problemen van die kerkelijk werkers die niet willen preken 
en sacramenten bedienen?  

Dezelfde locatie voor augustus 1895 (het moment van de grote kerkbrand) en in 2000 
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De liturgische opening wordt ver-
richt door Ds. Oane Reitsma. Een 
prachtige overweging bij de doop 
en roeping van Jezus. Jezus wordt 
geroepen, door wie? Weten wij 
wie of wat ons roept als wij tot 
het ambt worden geroepen?  
Na de opening wordt de rest van 
de ochtend gebruikt om aan de 
hand van een drietal vragen met 

elkaar in steeds wisselende kleine groepjes te spreken over onze eigen roeping 
en de heikele punten uit het ambtsrapport. Het zijn open en eerlijke gesprek-
ken waarin we over en weer tot beter begrip komen. 
Na de lunchpauze komen de benoemingen aan de orde. Alvorens dit te doen 
wordt teruggeblikt op de synodevergadering van april. Er komt een extra ver-
gadering van de synode op 9 september waar we deze bespreking gaan evalue-
ren en bezien of en zo ja hoe dit beter had gekund. Verder zullen we in de ver-
gadering van november een agendapunt wijden aan de verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden van de Generale Synode en Raad van Toezicht en Raad 
van bestuur van de PThU. Hiermee was de weg vrij voor een goedkeuring van 
de benoeming van de beide hoogleraren van de PThU en enkele andere be-
noemingen in Generale Colleges.  
Als volgende onderwerp is er dan de besluitvorming over het ambtsrapport 
‘Geroepen door Christus’. In feite moet er over twee zaken een besluit worden 
genomen die beide gaan over kerkelijk werkers. Er zijn kleine gemeenten en 
pioniersplekken waar kerkelijk werkers vrijwel alle taken doen die in de grotere 
gemeenten door predikanten worden gedaan. Deze situatie is in de loop van de 
afgelopen gemeenten ontstaan maar leidt in de praktijk vaak tot vervelende 
situaties. In het rapport wordt betoogd dat de kerk de roeping die deze kerke-
lijk werkers ervaren/hebben moet herkennen, erkennen en waarderen. Ook 
moet de kerk deze kerkelijk werkers daartoe bekwamen door extra scholing en 
dan ook predikant worden. Op die wijze komt er dus een verscheidenheid aan 
predikanten elk met hun eigen beroepsprofiel (en wellicht ook beloning). Van 
hiërarchie is er echter geen sprake. De ambten zijn aan elkaar gegeven en staan 
naast en tegenover maar niet boven elkaar. In het besluitvoorstel wordt de 
passage over de hiërarchie afgezwakt, wordt in de roeping ook verwezen naar 
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de roeping van Abraham en wordt met nadruk gesteld dat bij het bekwamen 
rekening moet worden gehouden met extern verworven competenties. Daar-
mee wordt het besluitvoorstel unaniem aanvaard.  
Dan zijn er ook kerkelijk werkers die geen roeping ervaren om preekconsent 
aan te vragen en sacramenten te bedienen. Vaak werken die in het ouderen- of 
jeugdpastoraat. Meestal met kleine aanstellingen en in meerdere gemeenten. 
Hun plaats in de kerk verdient waardering en hun rechtspositie bescherming. 
Dit wordt breed gedragen in de vergadering. Dat een vierde ambt hiervoor no-
dig is wordt betwijfeld door sommigen. In het besluitvoorstel wordt nu gesteld 
dat er ‘ambtstheologisch’ ruimte is voor een vierde ambt maar dat nader on-
derzoek moet uitwijzen in hoeverre dit vierde ambt nodig is om de problemen 
voor deze kerkelijk werkers op te lossen. Ook met deze subtiele aanpassing 
wordt dit besluit met een enkele tegenstem onder dankzegging aanvaard. 
Met de aanvaarding van dit ambtsrapport wordt de eerste fase van de ambts-
discussie afgesloten en volgt de tweede fase die gaat over de beroepsprofielen. 
Ter besluitvorming ligt een startnotitie ‘Beroepsprofielen’. Dit betreft de be-
roepsprofielen van de verscheidene predikanten en kerkelijk werkers in de vol-
le breedte van de kerk. Er is discussie over de samenstelling van de werkgroep 
die deze profielen moet opstellen. Het wordt ernstig betreurd dat er slecht 1 
kerkelijk werker in de werkgroep zit. Uitgelegd wordt dat er 6 gevraagd zijn die 
echter allemaal niet konden. Omdat het idee was dat hierbij de vergoeding een 
belangrijke rol speelde wordt besloten dat deze kerkelijk werkers voor hun 
werk in deze werkgroep een passende vergoeding krijgen. Een ander punt is de 
betrokkenheid van de opleidingsinstituten bij de werkgroep. Er is angst dat 
door een te grote betrokkenheid de benodigde competenties te veel worden 
afgestemd op de bestaande opleidingen en niet op de behoeften in de ge-
meenten. Deze angst wordt weggenomen door de onderkenning ervan en een 
afgezwakte formulering in het besluitvoorstel. Hiermee wordt de startnotitie 
van de werkgroep aanvaard en kan fase 2 van start gaan. Hierna komt nog fase 
3 waarin de opleidingseisen en arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld.  
Een uur later dan beoogd wordt de vergadering gesloten met een goed gevoel, 
zeker na het zingen van ‘Ga met God’. 
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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 
 
 

LEERHUIS “BART” EN “QUIN” 

Arie Jan vd Bom 
 
Het leerhuis “Bart” zal van start gaan op woensdag 5 oktober. Leerhuis “Quin” zal star-
ten op woensdag 19 oktober. Iedereen kan zich opgeven per e-mail 
(aj.van.der.bom@gmail.com). Beide zullen worden gehouden in de HL-zaal en de aan-
vangstijd is 20:00 uur. 

 

ACTIVITEITENROOSTER AUGUSTUS 2022-OKTOBER 2022 

 

 

29 aug maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

5 sept maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

10 sept zaterdag Open Monumentendag Grote Kerk

11 sept zondag Open Monumentendag Grote Kerk

12 sept maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

19 sept maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

25 sept zondag Taizé dienst 15:00 uur Grote Kerk

26 sep maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

2 okt zondag Oecomenische Vesperdienst 17:00 uur Schagerbrug

3 okt maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

5 okt woensdag Leerhuis Bart 20:00 uur Grote Kerk
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