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VAN DE REDACTIE  

 

Hierbij het oktobernummer van “Onze Kerk”. We zijn van de zomer plotseling in de 
herfst beland. Maar dat betekent ook dat we nu weer meer tijd hebben om ons met 
kerkenwerk bezig te houden. Er zijn weer van allerlei soorten activiteiten. Zelfs oecu-
menisch wordt er aan de weg getimmerd. De Raad van Kerken heeft een activiteit 
waar we kunnen leren van het jodendom. Voor de jongeren is er een catechese over 
vreemdelingen in de bijbel georganiseerd door de RK kerk. Ook de groep “Leren en 
Doen” laat van zich horen. Over het jodendom gesproken. De overweging van Ide Wol-
zak haalt de inspiratie ook hieruit. Zelfs de column van Arie Jan vd Bom heeft hier mee 
te maken. 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de energieprijzen door het dak gaan. Vandaar dat we u 
adviseren om warm gekleed naar de kerk te gaan. In het stukje van Wouter Vrolijk 
kunt u het waarom lezen. Daarnaast moeten we in de kerk om de veiligheid denken. 
Jan Prij heeft hier een stukje over geschreven en in de naaste toekomst gaan we een 
oefening in ontruimen houden. 
 
In de afgelopen maanden is er één en ander gebeurd. Een terugblik hierop is geschre-
ven door Wim Voorbraak, gelardeerd met vele foto’s zoals we van hem gewend zijn. 
 
En wil u opmerkzaam maken op het volgende. Allereerst dat i.p.v. een acceptgirokaart 
er nu een QR-code is om uw (vrijwillige) bijdrage aan de bekostiging van dit blad te 
voldoen. U kunt natuurlijk ook het gewoon overmaken. Alvast bedankt. Ten tweede is 
er op 16 november een gemeenteavond gepland. Het is al even geleden dat we die ge-
organiseerd hebben. Verdere informatie hierover volgt nog, maar u kunt het alvast in 
de agenda opnemen. En nog iets over de organisatorische kant van het kerkenwerk. 
Op 9 oktober is er een herbevestigingsdienst. U ziet dat het geen bevestigingsdienst is 
maar alleen herbevestiging. Hierbij dan ook een oproep aan al degenen die wel iets 
willen doen. GEEFT U OP, zodat we nieuw bloed in de kerkenraad zullen krijgen. 
 
Dan nog de spreuk : 
 
“Hoop is niet hetzelfde als optimisme. 
Evenmin de overtuiging 
dat iets goed zal aflopen. 
Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop, 
het resultaat.”        Vaclav Havel 
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 TER OVERWEGING 

Ide Wolzak 

Soebatten met God 

De docent judaïca zei ons, dat wat we bij hem leerden theoretische kennis is van het 
jodendom, maar wanneer we wilden weten hoe dat in de dagelijkse praktijk gestalte 
krijgt, we de boeken van Harry Kemelman zouden kunnen lezen. Deze docent Engels 
aan een Amerikaanse universiteit, merkte toen hij verhuisde naar een kleine stad in de 
buurt van Boston, dat de weinige joden die daar woonden en een synagoge hadden 
gesticht, eigenlijk maar heel weinig wisten van hun eigen godsdienst. Hij schreef een 
boek over de kloof tussen de kennis van de rabbi en die van zijn gemeenteleden en de 
problemen die daaruit voortkwamen. De uitgever vond het boek niet aantrekkelijk ge-
noeg en suggereerde het op te leuken door er een soort misdaadverhaal van te ma-
ken. En zo ontstond een bestsellerserie met rabbi David Small in de hoofdrol als ama-
teur detective, die met zijn Talmoedische wijze van redeneren (pilpul) de echte daders 
weet op te sporen.  

Tussen 1964 en 1996 zijn er twaalf delen verschenen die ik 
momenteel aan het herlezen ben. Ik vind het uitermate inspi-
rerend om te lezen hoe er in het (conservatieve) jodendom 
met allerlei alledaagse problemen wordt omgegaan en hoe 
rabbi Small zijn gemeenteleden uitlegt hoe je als jood in be-
paalde situaties dient te handelen. Telkens weer moet hij uit-
leggen, zowel aan joden als niet-joden, dat hij als rabbi niet 
een vergelijkbare functie heeft als de priester of predikant in 
christelijke kerken. Hij heeft in feite een seculiere functie van 
leraar, rechter en bemiddelaar; hoe te handelen op basis van 

de mozaïsche wetten. “Judaïsme is een moreel en ethisch systeem, waarbij de cere-
monies, rituelen en liturgische praktijden primair bedoeld zijn om de uitvoering van 
onze ethische regels te ondersteunen,” aldus rabbi Small. “En dat alles op basis van 
het contract dat wij met God hebben gesloten op de Sinaï.”  

Alle partijen die het verbond zijn aangegaan, kunnen ter verantwoording worden ge-
roepen, ook God. Joden zijn meesters in het soebatten met God, glimlacht de rabbi. 
Denk aan Abraham, denk aan Jona, denk aan Job. Recenter: Elie Wiesel beschrijft een 
Din Torah in het concentratiekamp, een proces tegen God; hij maakte er een 
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toneelstuk van. Dit proces is ook verfilmd: God on trial. Abel Herzberg schreef de no-
velle Drie rode rozen, waarin Salomon Zeitscheck, wiens hele familie omkwam in de 
oorlog, God ter verantwoording wil roepen in een proces.  

Rechtstreeks met God kunnen soebatten en Hem ter verantwoording kunnen roepen, 
deze joodse traditie maakt het voor joden moeilijk te begrijpen, waarom christenen 
menen Jezus als een noodzakelijke brug tussen mens en God nodig te hebben, stelt 
rabbi Small.  

Tot welke overwegingen een spannende detective serie je zoal kan brengen…  

(De boeken van Harry Kemelman zijn alleen nog tweedehands en digitaal verkrijgbaar.)  

KERKDIENSTEN 

9 oktober 2022, herbevestiging ambtsdragers 
Grote Kerk, m.m.v. de Cantorij 
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  Hanneke Muntjewerf 

Kerkje Eenigenburg – Kerk en kunst 
10.30 uur   themadienst: Franciscus van Assisi 
Organist  Pieter Rynja 

23 oktober 2022, 
Grote Kerk,  
9.30 uur   Drs. G. Scholten, pastor NW ziekenhuis Den Helder 
1e collecte  Kerk, instandhouding gebouw 
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2e collecte  Diaconie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

30 oktober 2022, let op: aanvang wintertijd 
Grote Kerk,  
10.00 uur  Ds. H.R. Hummelen, Egmond Binnen 
1e collecte  Kerk, energiekosten 
2e collecte  Voedselbank Kop van Noord Holland 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

6 november 2022, viering Heilig avondmaal, zondag na Dankdag voor Gewas en Ar-
beid 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. v.d. Bom, 
1e collecte  Kerk, pastoraat 
2e collecte  Kerk in actie, zending 
Organist  Ronald van der Veen 

13 november 2022, 
Grote Kerk,  
10.00 uur   Drs. G. Scholten, pastor NWziekenhuis, Den Helder 
1e collecte  Kerk, energiekosten 
2e collecte  Dankdagcollecte Kerk in Actie 
Organist  Sebastiaan Schippers 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 

Hoi allemaal!  
Mijn vorige bijdrage schreef ik nog met het zweet op mijn rug, maar nu klettert de re-
gen tegen de ramen en de wind loeit om het huis. Ik weet niet hoe het bij jullie werkt, 
maar ik houd van de herfst. Kaarsjes aan, gordijnen dicht… gezellig! Ook echt een tijd 
om te gaan zitten voor een goed verhaal. De komende periode gaan we in de kinder-
nevendienst een heel aantal gelijkenissen lezen. Dat zijn verhalen van Jezus die altijd 
een verborgen boodschap bevatten – en daar gaan we naar op zoek! Op de kinderne-
vendienstzolder hebben we het weer extra gezellig gemaakt, helemaal in herfstsfeer. 
Dus we hopen jullie allemaal te zien!  
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2 oktober  Lucas 14:15-24  Uitnodiging voor het feestmaal  
9 oktober  Lucas 15:1-10  Zoeken naar een verloren schaap en een munt  
16 oktober  Lucas 15:11-32  Zoeken naar verloren zonen  
23 oktober  Lucas 16:1-8  De gelijkenis van de rentmeester  
30 oktober  Lucas 16:19-31  De gelijkenis van de rijke man en Lazarus  
6 november Lucas 18:1-8  De gelijkenis van de corrupte rechter  
13 november Lucas 18:9-14  De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar 
 

VEILIGHEID IN DE KERK 

Jan Prij 

Om het kerkgebouw te mogen gebruiken zijn er wettelijke eisen waaraan we moeten 
voldoen. Zo is er een bouwverordening waaraan we moeten voldoen. In deze verorde-
ning staat dat elk gebouw waarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn een 
brandveiligheidsinstructie en ontruimingsplan moet hebben. De brandweer contro-
leert namens de gemeente of we hieraan voldoen.  

Door de kerkenraad is er een ontruimingsplan opgesteld waarin beschreven is hoe er 
gehandeld moet worden als er een calamiteit is door bijv. brand. Het doel van het ont-
ruimingsplan is om persoonlijk letsel en materiële schade tot een minimum te beper-
ken.  

Om er achter te komen of het plan echt werkt of waar het verbeterd moet worden wil-
len we een keer een ONTRUIMINGSOEFENING houden.  

We willen dit doen na afloop van een kerkdienst in de komende periode. De ontrui-
mingsoefening zal worden begeleid door de kosters die hiervoor een training hebben 
gevolgd (en heel benieuwd zijn hoe het er echt aan toe zal gaan). Nu alvast een idee 
aan de hand van de volgende plattegrond van onze kerk.  

Zoals misschien wel eens is opgevallen hangen er in elke zaal/ruimte van onze kerk dit 
soort plattegronden. Hierop is aangegeven waar bijv. de brandblussers hangen. Maar 
ook staan er de nooduitgangen van de betreffende ruimte mop aangegeven. Voor de 
kerkzaal zijn er twee nooduitgangen.  

De nooduitgang aan de Noordzijde van de kerk (de kant van Piet Pann) is de deur naar 
het Jeugdhonk en dan via de deur hier recht tegenover naar buiten.  
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De nooduitgang aan de Zuidzijde van de kerk is de deur naar de entreehal en dan via 
de deur naast de toiletten naar buiten. Het is de bedoeling dat we rechtstreeks naar 
buiten gaan en niet blijven praten of zo. We verzamelen buiten op het stenen platform 
op de terp aan de noordkant van de kerk tegenover Piet Pann.  

Bij de ontruiming beginnen we, net als bij de avondmaalsviering van achteren naar vo-
ren. De kosters zullen dit begeleiden. Een plattegrond van de kerk met de posities van 
alle hulpmiddelen vindt u op de laatste pagina van dit blad. 

VERWARMING IN DE KERK 

Wouter Vrolijk 
 
Net zoals bij u thuis stijgt ook voor de kerk de energieprijs. Jarenlang hebben wij, 
mede dankzij goede adviezen bij de inkoop, tegen gunstige voorwaarden onze ener-
giebehoefte kunnen dekken. Helaas gaat dat nu veranderen. Aan het einde van dit jaar 
lopen onze vaste-prijs overeenkomsten af en dan moeten we het variabele tarief gaan 
betalen. De afgelopen jaren hebben wij voor beide kerkgebouwen ongeveer € 15.000 
per jaar energie verbruikt, waarbij het gasverbruik in de Grote Kerk de grootste kos-
tenpost vormde. (€ 10.000) Indien wij op 1 januari opeens driemaal zoveel gaan beta-
len (reële verwachting op basis van de huidige inzichten) wordt de jaarlijkse energiere-
kening € 45000, oftewel € 3750 per maand. En dat is gewoon meer dan wij ons kunnen 

permitteren.  
Laten we ons even concentreren op de grootste kos-
tenpost, de gasverwarming in de Grote Kerk. Grof-
weg zijn er drie alternatieven, n.l. ergens anders 
kerken, de kerk niet meer verwarmen of krachtig in-
grijpen in het stookgedrag.  
In het college van kerkrentmeesters hebben we ons 
gebogen over de laatste optie. De vloerverwarming 
in de kerk handhaaft een temperatuur van 12°C in 

de kerkzaal. Op het moment van gebruik wordt er bijgestookt. In een doorsnee winter-
maand is er voor het op basistemperatuur houden ongeveer 30 m3 gas per dag beno-
digd. Op zondagen wordt er rond de 100m3 gas verstookt, op zondagen waarop het 
vriest kan dat zelfs oplopen naar 120m3. Het verschil tussen basisverbruik en actueel 
verbruik gaat dus zitten in het op temperatuur brengen en houden van de kerkzaal en 
de nevenruimten. Op doordeweekse dagen is er vaak ook een meerverbruik ten op-
zichte van het basisverbruik en dat is dan afhankelijk van het gebruik van de 
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nevenruimten. In totaal gaat er in een (niet te koude) wintermaand ongeveer 1900 m3 
gas doorheen. 
Om te besparen gaan we nu twee dingen doen: we verlagen de basistemperatuur van 
12°C naar 10°C en we verlagen de gebruikstemperatuur. We verwachten dat het verla-
gen van de basistemperatuur al een behoorlijke besparing oplevert, want dit is een be-
sparing die zich alle dagen van de week voordoet.  
Het verlagen van de gebruikstemperatuur moet verder de pieken in het verbruik ver-
minderen. Voor de kerkzaal wordt de gebruikstemperatuur 12.5°C en voor de neven-
ruimten 17.5°C. 
Wij realiseren ons dat dit ten koste gaat van het comfort. Het op peil houden van het 
huidige comfortniveau wordt echter onbetaalbaar en wij menen dat wij met de aange-
geven aanpassing een acceptabel compromis hebben gevonden. We zullen de ko-
mende maanden monitoren in hoeverre deze versobering in het stookgedrag zoden 
aan de dijk zet.  
Op zondag wordt het minder voor de hand liggend om de jas aan de kapstok te han-
gen. Wij vragen uw begrip hiervoor! 
 

KERKJE EENIGENBURG 

Trudy Tuinstra 

Het concertseizoen is weer begonnen. We startten met een prachtig concert Van Se-
bastiaan Schippers en Jelte de Jong. Jammer genoeg wisten nog niet zoveel mensen de 
weg naar het kerkje te vinden. Velen hebben de mooie orgelmuziek gemist. Zondag 26 
september trad “Always on my mind” op. Het was verschrikkelijk druk, de plaatsen 
waren tot de laatste toe bezet. En terecht. Want ook dit concert was schitterend. Zon-
dag 16 oktober speelt “Just Old Dix”. Alle leden van deze band hebben veel ervaring 
opgedaan in verschillende muziekstijlen. Van pop tot klassiek, oude en moderne jazz, 
van fanfare tot bigband. Kortom, een uit vele muziekrichtingen bijeen gekomen groep. 
Vol vuur en gretigheid wordt er gespeeld en gezongen. Het begint om 15.00 uur, maar 
kom op tijd want het wordt mooi en het kerkje is klein. Vol is vol.  

Ook vindt er een KERK EN KUNST DIENST plaats op 16 oktober. Pieter Rynja bespeelt 
het orgel. Thema is:  Franciscus van Assisi 

Op 6 november spelen Bodhi en Titus om 15.00 uur in het kerkje. Zij brengen Ierse 
folkmuziek, heel sfeervol.  



 

 
 9 

 
  

ZATERDAG 29 oktober is er een WERKDAG. Er moeten zowel binnen als buiten werk-
zaamheden worden verricht. Samen gezellig aan de slag, voor de lunch wordt gezorgd. 
Als u ons wilt helpen kunt u zich melden bij Trudy, via 0224 298101 of Jan Mechielsen, 
of via kerkeenigenburg@hotmail.com. 

HERFST 

Arend Visser 

Herfst 

Wat is de mens      
Niet meer dan een vallend blad 
Ooit ontsproten twijgen 
De wens 
Naar voorjaarszon 
Om van de liefde maar te zwijgen 
Vermoeid en mat 
Verliest haar kracht 
De zachte huid 
Die het ooit bezat 
De nerven 
Dwarrelen zacht 
En gaan ten gronde 
En niemand die het ziet 
Zelfs de vermoeide nerven niet. 
Zij zullen aarde erven 

 

VAN DE ADMINISTRATEUR 

Brenda Plak-van Oostwaard 

Plaatselijk werk, de meeste donaties zijn ontvangen en deze actie heeft een bedrag 
opgebracht van € 2.080. In ieder geval bedankt voor uw bijdrage . 
Westfriese marktdagen, de opbrengst van de kerkopenstelling tijdens de Westfriese 
marktdagen, bij velen van u ook wel bekend als de Westfriese donderdagen, bedraagt 
€ 1.743,48.  Ontvangen collectegelden 3e kwartaal 2022, zie bijgaand overzicht.  

mailto:kerkeenigenburg@hotmail.com
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VRIJWILLIGE BIJDRAGE IN DE DRUKKOSTEN VAN ONS KERKBLAD 

In de vorige editie van het kerkblad hebben we al aangekondigd dat wij u, als trouwe 
lezer, van ons (papieren) kerkblad, medio oktober zouden benaderen voor een vrijwil-
lige bijdrage van € 10,00 in de drukkosten van ons kerkblad. De betaalwijze zal alleen 
veranderen, omdat de acceptgirokaart niet meer gebruikt kan worden. Wij hebben de 
volgende betaalmogelijkheden beschikbaar: 

• Invullen van het in het kerkblad ingevoegde machtigingsstrookje, waarin u PG 
Schagen machtigt eenmalig € 10,- te incasseren; dit strookje kunt u dan opstu-
ren naar PG Schagen, p/a Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard of dit zon-
dag in de collectezak doen; 

• Betalen middels iDeal, met behulp van de in dit blad afgedrukte QR-code; 

• Betalen met de Appostel-app, aan het doel “Kerkblad”; 

• Een mail sturen naar pgschagen@outlook.com waarin u aangeeft toestem-
ming te geven eenmalig € 10 af te schrijven als bijdrage voor het kerkblad 
2022-2023. 

• Of  via de de QRcode op de volgende pagina 

Collectes 2022 

1e 2e Totaal kerk diaconie afdracht

3-7-2022 67,7 62,8 130,5 67,7 62,8

10-7-2022 58,3 57,05 115,35 58,3 57,05 KIA Werelddiaconaat 

17-7-2022 61,95 69,35 131,3 61,95 69,35 Stg. Exodus 

24-7-2022 53,15 53,25 106,4 53,15 53,25

31-7-2022 98,7 59,9 158,6 98,7 59,9

7-8-2022 63,25 67,3 130,55 63,25 67,3

14-8-2022 68,4 86,3 154,7 68,4 86,3 KIA Zending

21-8-2022 53,55 46,95 100,5 53,55 46,95

28-8-2022 51,95 51,1 103,05 51,95 51,1

4-9-2022 54,25 58 112,25 54,25 58 KIA Werelddiaconaat 

11-9-2022 82,85 96,7 179,55 82,85 96,7 JOP

18-9-2022 77,65 62,27 139,92 77,65 62,27

25-9-2022 58,5 65,4 123,9 58,5 65,4 KIA Vredesweek

Totaal 850,2 836,37 1686,57 850,2 836,37

Collectes via Apostel/tegoeden 

juli 46 38 tegoeden voor diaconie

augustus 36 41 reeds uitbetaald

september maand is nog niet afgelopen, wordt vermeld in overzicht 4e kw. 2022

mailto:pgschagen@outlook.com
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VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collecte(s). 

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. 
 
Collecte 6 november : Kerk in Actie (Zending)  
Zambia: Uitzending Thijs en Marike Blok 
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische 
faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch 
onderwijs. Thijs en Marike Blok zijn als theologiedocenten door Kerk in Actie naar deze 
universiteit uitgezonden. De predikanten die zij samen met hun Zambiaanse collega's 
opleiden, leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is 
ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, 
mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering. 
 
Collecte 13 november : Dankdagcollecte Kerk in Actie 
Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen 
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen on-
der erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel 
van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, 
maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint 
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voorgangers in storytelling: een vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling wor-
den doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis 
in het leven van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht. 

MEELEVEN, MEEBIDDEN 

Wim Voorbraak 
 
Wij leven mee met Hans Stehouwer en zijn vrouw Els. Hans is aan, hopelijk, een van 
zijn laatste chemokuren bezig. Wij wensen hem toe dat de behandelingen blijven aan-
slaan en hopen dat hij binnen niet al te lange tijd zijn plek achter ons orgel weer gaat 
opzoeken. 
Wij leven mee met Nui en Froukje Bosch. Zij zijn samen definitief verhuisd naar de 
Bron, Kogerlaan 36A, kamer H203, 1741DA. 
Magda Travaille heeft ook een periode van ziek en zeer achter de rug, niet alleen co-
rona. Wij leven als gemeente met je mee en wensen je een snel herstel toe. Het covid 
virus waart rond binnen onze gemeente. Maar liefst 8 vakantiegangers zijn ziek uit Ita-
lië teruggekomen. Zij zijn niet de enigen. Hopelijk is bij iedereen het leed snel geleden 
en houden jullie er geen longcovid verschijnselen aan over. 

STARTDIENST 2022/2023 EEN GROOT SUCCES! 

Wim Voorbraak 
 
Hoe de startzondag er uit zou gaan zien dit jaar was vooraf nogal duister. In de week 
ervoor werd ik door een aantal van u bevraagd. Maar nee, uw redacteur weet ook niet 
alles. Achteraf jammer als dit een reden voor u was om een startdienst over te slaan 
want het zou erg leuk worden. 

Bij de familie Koedooder, links, in de pastorietuin, rechts 
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Een foto van een beeld in het kerkblad en de mededeling dat we zoveel mogelijk op de 
fiets naar de kerk moesten komen, dat was alles. Het betekende dat ik wat onzeker 
mijn fiets bij de kerk wegzette, want weet u, ik heb zelf alles graag onder controle.  
In de hal van de kerk kregen we een gesloten envelop met opdracht voorzien van een 
letter, de mensen met dezelfde letter vormde een fietsgroep. Drie adressen van ge-
meenteleden werden bezocht. Na elke “ontmoeting” werd ook binnen de groep weer 
gewisseld zodat je steeds weer met andere mensen fietste. Het startadres van mijn 
groep waren Emiel en Gré Koedooder aan de Lindenlaan, vervolgens Nel en Lammert 
de Vries in de Abeelstraat. Ik eindigde bij Corrie Vestering, ook in de Abeelstraat, een 
makkie dus. Van anderen hoorde ik dat ze van Erwin Kloosterman aan de rand van de 
Sperwerhof naar Doedens moesten aan de Slenk in Hoep Noord en daarna weer terug 
naar Meinema in de Vinkenhof. Dat is kilometers maken! En dat allemaal binnen het 
uur.. 
Het thema was “aan Tafel”. Dat zou uitgewerkt worden in drie vragen, op elk adres 
één. Naarmate het uur verstreek kwam dat wegens tijdgebrek niet helemaal uit de 
verf. 
En wat met de mensen zonder fiets? Die werden gastvrij ontvangen in de pastorie. Of 
zij wel aan de vragen toegekomen zijn?  
De organisatie van de startdienst was dit jaar in handen van de werkgroep Liturgie. De 
werkgroep bestaat uit Marjolijn ten Cate, Wijnand Kramer, Jan Bruin en Arie Jan van  
der Bom. 

ZOMAAR EEN DAGJE ITALIË MET LOUISE KOOIMAN 

Wim Voorbraak 
 
Iedere dag tijdens onze rondreis door mid-
den Italië was weer anders. De eerste da-
gen stonden kunst en cultuur centraal. Ver-
volgens Sint Franciscus. Even buiten Assisi, 
een beetje verwijderd van het massatoe-
risme raakte ik onder de indruk van de ka-
tholieke gebruiken die nog steeds geprakti-
seerd worden.  
De apostel Paulus is “de” inspirator ge-
weest voor onze vakanties met Louise Kooi-
man. In 2011 trokken we in Paulus voetspo-
ren door Griekenland, in 2013 door Klein 

Onze reisleiding in gesprek met de chauffeur. De man 
sprak 3 woorden Engels, misschien 5. Dat was het 
wel. 
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Azië (Turkije). ‘Dit jaar sloten we in Pozzuoli het hoofdstuk Paulus af.  
 
Pozzuoli, wat? In de Bijbel (Hand. 28:13 ), heet Pozzuoli in die tijd nog Puteoli, “dé ha-
venstad” van Rome. Hier komt het schip met Paulus als gevangene aan. Paulus wordt 
daar welkom geheten door broeders uit Rome, verblijft daar een week en gaat daarna 
verder naar Rome. Hiermee eindigt het bijbelboek Handelingen maar nog niet de ge-
schiedenis van Pozzuoli.  
 
In Pozzuoli worden we opgewacht door maar liefst 2 gidsen. Onze Nederlandsspre-
kende gids lijdt aan longcovid en wordt bijgestaan door een Engelssprekende vriendin. 
Vandaag is haar eerste werkdag. Zo wordt je ineens weer geconfronteerd met het hier 
en nu. Covid heeft lang het Italiaanse leven gefrustreerd, zelf nu zijn de mondkapjes in 
het straatbeeld nog niet geheel verdwenen. En niet werken voor een gids, betekent 
geen inkomen. 
 
Wij brengen een bezoek aan de resten van het amfitheater, in grootte het derde thea-
ter uit de Romeinse wereld. In het jaar 305 werden in dit amfitheater de heiligen Pro-
culus en Januarius geëxecuteerd door ze voor de leeuwen te gooien.Volgend de le-
gende  ging  Januarius in gesprek met de leeuwen. Vergelijk de geschiedenis van “Da-
niël in de leeuwenkuil”. Uiteindelijk is hij toch samen met een aantal medechristenen 
onthoofd. Zijn bloed is opgevangen en wordt in Napels bewaard. Sint Januarius is nog 

steeds de beschermheilige van Napels. Zijn naamdag is 
op 19 september. Juist rond die datum waren wij er.  
Heiligen zijn in Italië een gemeengoed. Volgens de Itali-
aanse schoonmoeder van onze gids heeft elke dag wel 
zijn “heilige”, soms meerdere.  
 
Pozzuoli ligt in vulkanisch gebied, veelal “dode vulka-
nen”, niet zover verwijderd van de Vesuvius. De bodem 
gaat hier op en neer, een beetje “Groningen“ in Italië. 
Na de aardbeving van 1970 bleek het nodig om de hui-
zen in de wijk  aan de zeekant van het stadje, Rione 
Terra, waar vooral vissers woonden die het van de zee 
moesten hebben, te ontruimen. Zij kregen een woning 
in een appartementencomplex aan de rand van de stad, 
ver van hun werkplek, de zee. Alleen de   bisschop 
hoefde niet te verhuizen. Zijn paleis gaf voldoende be-
scherming. De clerus heeft nog altijd een streepje voor. 

Wat er nog over is van het amfi-
theater 
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Ook dat is Italië! . Pozzuoli is niet alleen de plaats waar Paulus aan land kwam op weg 
naar Rome, ook Sophia Loren groeide erop maar dat was weer een paar eeuwen later. 
Zomaar een korte beschrijving van één van de vele dagen dat we met Louise en Corine 
op stap geweest zijn. 

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN e.o. 

Arjen Poley 

Rabbijn Lody van de Kamp is landelijk bekend als zeer actief betrokken bij ontmoetin-
gen tussen de drie in Europa grotere godsdiensten, Jodendom, Christendom en Islam. 
Hij is ook regelmatig spreker op bijeenkomsten over diverse daarvoor relevante onder-
werpen. De Raad van Kerken Schagen e.o. heeft rabbijn Van de Kamp uitgenodigd op 
een zondagmiddag om over dit thema te spreken. Het thema zal zijn: ‘Joods-Christe-
lijke cultuur’, waar hebben we het over? Jodendom – Islam – Christendom.  

De middag wordt ingeleid door Dries Blokker, de vragen en discussie na de voordracht 
van rabbijn Van de Kamp worden door Erik Jan Tillema gemodereerd.  

13 nov 2022, 15:00 ‘Joods-Christelijke cultuur’, waar hebben wij het over? Jodendom – 
Islam – Christendom Rabbijn Lody van de Kamp, Kerk te Callantsoog, Kerkplein 1. 

VLUCHTELINGEN/VREEMDELINGEN IN DE BIJBEL 

Monica Wildeboer 
 
Catechese middag. Vluchtelingen/vreemdelingen is een actueel onderwerp. Ook in de 
Bijbelse tijd is dit onderwerp actueel en veelvoorkomend: Er werd wat ‘afgevlucht’. 
Blijkbaar is dit iets wat onlosmakelijk verbonden is met ons mens-zijn. 
 
Ik wil met jullie kijken wat hierover in de Bijbel staat en hoe dat voor ons vandaag een 
betekenis kan geven aan onze manier van omgaan met hen. 
Daarnaast wil ik samen met jullie het mooie Bijbelboekje Ruth lezen en bespreken. 
Ruth is een belangrijke Bijbelse vrouw en zij kwam, na het overlijden van haar man en 
kinderloos, als ‘asielzoekster’ samen met haar schoonmoeder Naomie/Noömi naar 
Bethlehem. Ruth wordt genoemd in de geslachtslijst van Jezus volgens het Evangelie 
van Matteüs! De middag is op woensdag 9 nov. van 15.00-17.00 in de pastorie van de 
Christoforusparochie. Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel graag even opgeven bij: 
Monica Wildeboer tel. 0224-214208 of via mail: mcwildeboer@planet.nl 
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VAN DE SCRIBA 

Arjan Plomp 

Sinds de voorgaande bijdrage aan het kerkblad heeft er een vergadering van de kleine 
kerkenraad plaatsgevonden op 30 juni en 1 september. Op het moment van schrijven 
zal er een bezinningsavond op 28 september plaatsvinden. Het volgende wil ik u mee-
delen:  

Herbevestiging ambtsdragers  
Op 9 oktober zullen de volgende ambtsdragers worden herbevestigd, nadat de kerken-
raad hen in de afgelopen vergadering heeft herkozen:  

- Gerda Heddes als pastoraal ouderling  
- Bote Nieuwland als diaken  
- Kees van Treuren als kerkrentmeester  

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba.  

Arie Jan van der Bom wordt consulent voor Anna Paulowna  
Onze predikant is gevraagd als consulent voor de PG Anna Paulowna, die sinds het ver-
trek van ds. Laura Nagelkerke vacant is. Ondanks dat dit een extra belasting betekent, 
hebben we met elkaar besloten hier positief op te reageren. Het uitgangspunt is dat 
dit werk 12 uur per maand in beslag zou moeten nemen. In de praktijk betekent het 
vooral dat in de gaten wordt gehouden of de zoektocht en aanstelling van een nieuwe 
predikant correct, maar ook met een zekere voortvarendheid, ter hand wordt geno-
men door de PG Anna Paulowna. Het is hierbij wenselijk dat de nieuwe predikant te-
vens wordt aangesteld voor de PG Julianadorp. Onderlinge besprekingen tussen deze 
twee gemeenten vinden nog plaats. We hopen dat de ontstane vacatures voor deze 
buurgemeentes op relatief korte termijn kunnen worden vervuld.  

Nadrukkelijk willen we stellen dat bij behoefte aan pastoraat of een gesprek anders-
zins met onze predikant, ook zelf door u een gesprek kan worden aangevraagd. 
Schroom niet en pak de telefoon om hem te bellen! We kunnen namelijk niet ieders 
behoefte peilen.  

Breed overleg Raad van Kerken  
Predikant, voorzitter en scriba hebben recent deelgenomen aan een breed overleg 
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met de Raad van Kerken Schagen. Alle deelnemende gemeenten waren vertegenwoor-
digd: PG Callantsoog, PG Zijpe, maar ook pastoor Ivan Garcia Ferman van de Christof-
orusparochie en ds. Jelle Waringa van de doopsgezinde gemeente Schagen waren aan-
wezig. We hebben met elkaar op een positieve manier gesproken over elkaars activi-
teiten, waar we met elkaar aan deelnemen over de kerkmuren heen. Zo worden bij-
voorbeeld gespreksgroepen onder leiding van Arie Jan van der Bom ook bezocht door 
parochianen van de Christoforuskerk.  

Graag willen we de oecumenische vespers vaker met elkaar vieren. Daarnaast willen 
we ook meer bekendheid geven aan elkaars activiteiten, waar iedereen welkom is. De 
Raad van Kerken Schagen wil hier het komende jaar verder aan werken.  

We roepen nogmaals op om versterking van het bestuur van Raad van Kerken Scha-
gen! Momenteel heeft de PG Schagen alleen Arjen Poley als permanent vertegen-
woordiger afgevaardigd, maar we zouden graag zien dat er nog iemand met hem in dit 
bestuur zitting wil nemen. U kunt altijd vrijblijvend deelnemen aan een overleg om 
eens te kijken of het iets voor u is!  

Gemeenteavond  
Voor het eerst sinds de corona-uitbraak willen we een gemeenteavond inplannen en 
wel op 16 november. Deze wordt nog verder voorbereid, maar we willen u vragen de 
datum in uw agenda vast te reserveren. 

TAAKGROEP LEREN EN DOEN 

Rik Laernoes 

Tischreden 
Woensdag 26 oktober 2022 hebben we weer onze jaarlijkse Tischreden. Samen eten 
en met elkaar in gesprek. In 2017 – 500 jaar Luther – zijn we ermee begonnen. De da-
tum ligt altijd in de buurt van Lutherdag, 31 oktober. Bij Luther thuis was het een vro-
lijke boel. Met zijn vrouw Katharina van Bora en hun 6 kinderen organiseerde hij regel-
matig zo’n gezellige maaltijd met veel gasten. Dit jaar zal de Tischreden in het teken 
van duurzaamheid staan. De keukenploeg zal ons trakteren op een duurzame maaltijd. 

Jan Schrijver, biologisch dynamisch kweker en dus zeer betrokken bij dit onderwerp, 
zal tussen de gangen door kort iets vertellen. En dat levert voldoende gespreksstof tij-
dens de maaltijd. Wellicht kent u zijn biodynamische bedrijf De Lepelaar in Sint-
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Maarten. Ook gaat hij een enkele keer voor in Eenigenburg. Iedereen welkom!! Er is 
wel een beperkt aantal plaatsen. 

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. Een vrijwillige bijdrage na afloop 
van de maaltijd wordt op prijs gesteld. U kunt zich aanmelden op: activitei-
ten@pgschagen.nl of een telefoontje naar Rik Laernoes: 0629220184 

 Bezoek synagoge Alkmaar 
Maandag 7 november 2022 willen we een bezoek brengen aan de synagoge in Alk-
maar. We kwamen op het idee voor dit bezoek vanwege de lezing die rabbijn Lody van 
der Kamp op zondag 13 november 2022 zal houden. Het thema van de lezing: ‘Joods-
christelijke cultuur, waar hebben we het over?’ De Raad van Kerken Schagen e.o. orga-
niseert deze lezing. Zie elders in dit kerkblad. Maar voorafgaande aan de lezing bren-
gen we op maandag 7 november 2022 dus een bezoek aan de synagoge die alweer 
een aantal jaren dienstdoet als joods godshuis. Om 10.30 uur worden we verwacht en 
krijgen we een rondleiding. 

U kunt zich opgeven voor deze excursie op: activiteiten@pgschagen.nl of telefonisch: 
Rik Laernoes: 0629220184. We gaan met auto’s. Graag bij de aanmelding vermelden 
of u kunt rijden of dat u mee wil rijden. We gaan natuurlijk met volle auto’s, maar dat 
kunnen we pas organiseren als we weten met hoeveel mensen we ernaartoe gaan. 
Voor de rondleiding wordt een bijdrage gevraagd van € 5 per persoon. Dat bedrag 
komt geheel ten goede aan de synagoge.  

Open Podium 
Een tijdje terug hadden we al een aankondiging gedaan van een ‘Open Podium’. Dat 
muzikale feest zou plaatsvinden op zondag 27 november 2022. Maar, dan is er in Eeni-
genburg een muzikale activiteit en we willen elkaar niet in de wielen rijden, dus ons 
Open Podium is tot nader order uitgesteld. Om dubbele boekingen te voorkomen zul-
len de activiteiten van Eenigenburg voortaan ook onder de veelkleurige vlag (regen-
boogvlag) van onze taakgroep vallen. Ook activiteiten van de Raad van Kerken zullen 
we – indien dat op ons pad komt – ondersteunen. 

Mensen in beeld 
In de loop van een lange reeks van jaren zijn er veel filmpjes, dia’s, foto’s, video’s ge-
maakt van allerhande activiteiten in onze kerkgemeenschap. Bij de voorbereiding van 
het afscheid van pastor Louis Kooiman zag Wim Voorbraak wat een schat aan 

mailto:activiteiten@pgschagen.nl
mailto:activiteiten@pgschagen.nl
mailto:activiteiten@pgschagen.nl
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beeldmateriaal er is waar verder nooit iemand naar kijkt. Daar komt dus verandering 
in. Op woensdag 30 november 2022 kunnen we een ‘samenvatting’ zien van het 
beeldmateriaal dat in de loop van de jaren opgebouwd is. Om 15.00 uur in de HL-zaal 
gaat het gebeuren. Inloop vanaf 14.30 uur. Vooral leuk voor mensen die het meege-
maakt hebben. Iedereen hartelijk welkom.  

Film 
Nu vast geven we de datum door van de filmmiddag/avond. Woensdag 11 januari 
2023, ’s middags en ‘s avonds. Noteert u de datum vast.  

Nabetrachting 

Het is, als ik dit schrijf, maandag 26 
september 2022 

Gisteren, op zondag 25 september 
2022, hebben ’s middags twee acti-
viteiten plaats gevonden. In Eeni-
genburg en in de Grote Kerk. Soms 
loopt dat zo. Beide activiteiten wa-
ren goed bezocht. Het concert in 
Eenigenburg was ‘uitverkocht’ en 
de samenzang in de Grote Kerk – 

Taizé-liederen o.l.v. Paul Sanders – was zeer goed bezocht. Voor herhaling vatbaar. 
Maar jammer dat mensen moesten kiezen. Wellicht dat het concert van Eenigenburg 
ook t.z.t. in de Grote Kerk herhaald zou kunnen worden. We komen erop terug. 

KOFFIEDRINKEN 

Annemarie Voorbraak 

Het is al weer een paar jaar geleden dat wij de 1e woensdag van de maand ge-
zellig koffie dronken. Nu de Westfriese markt weer voorbij is willen wij het kof-
fiedrinken op de woensdagochtend weer in ere herstellen. Vindt u het leuk, ge-
zellig om elkaar ook door de week te ontmoeten dan bent u van harte uitgeno-
digd op de 1e woensdag van de maand vanaf 10 uur in de Hans Leijdekkerszaal. 
De eerste keer zal zijn op woensdag 5 oktober. Wij zien u graag! 

FAIR-TRADE 

De samenzang dienst werd goed bezocht. 
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Kees Vestering 

  
De Fairtrade week start op zaterdag 30 oktober en is tot en met zondag 7 novem-
ber. Het thema bij Fairtrade gemeente is dit jaar: “Samen-thee-momentje”.  
 

De aandacht ligt dit najaar op de winkels die Fairtrade producten verkopen, of dat wil-

len gaan doen (in navolging op de aandacht voor de horeca in het voorjaar). Wij ont-

wikkelen weer gratis kaarten, dit keer vergezeld met theezakjes. De boodschap van de 

kaart is ’samen-moment’. De thee is de verbinding tussen de theeplukker en de thee-

drinker en door het drinken van thee worden ze samengebracht. Op de achterkant van 

de kaart een WIN-actie voor consumenten op social media. Doel van deze actie is 

meer bewustwording bij consumenten en een contactmoment voor jullie met (poten-

tiële) Fairtrade deelnemers.  

Helpt u mee? Koop u de producten in de winkel. En doet de kerk of uw vereniging al 

inkoop van Fairtrade koffie en thee? Er is korting of sponsoring mogelijk.  

We zoeken nog vrijwilligers om het te organiseren.  

En we zoeken nog donateurs.  

Wat is het en waarom is het nodig? Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikke-
lingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen. Het moet ervoor zorgen 
dat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een toekomst. Naast het 
keurmerk is het ook een wereldwijde beweging om samen te strijden voor een eerlijke 
wereld, met gelijke kansen voor iedereen. Veel kleinschalige boeren leven continu in 
onzekerheid over hun toekomst, omdat de opbrengst van de oogst vaak veel te laag is. 
Zonder een betrouwbaar inkomen blijft de armoede in stand. Fairtrade zorgt voor be-
tere standaarden, waardoor boeren de mogelijkheid krijgen om zichzelf te kunnen 
ontwikkelen. Er zijn producten van Fairtrade: chocolade, noten, rijst, suiker, thee, kof-
fie, curry, kokosmelk en bananen, misschien nog wel meer producten, en daar kunt u 
lekkere maaltijden van maken. Houdt de reclame van die week in de gaten en u helpt 
de boeren en arbeiders mee in de ontwikkelingslanden. In de komende landelijke cam-
pagneweek zetten bedrijven, winkels, Fairtrade gemeenten en vele vrijwilligers zich in 
voor Fairtrade producten en producenten! Want alleen samen maken we de wereld 
eerlijk.  
Meer informatie: https://www.fairtradenederland.nl/campagne/fairtrade-week-na-

jaarseditie-21/  

Helaas moeten we het op deze manier doen. We houden moed!  
 

Namens de ZWO-commissie en Ver. Grenzenloos Schagen., 
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Kees Vestering, mail: cl_vestering@hotmail.com  

 

SCHAGER NACHTVLINDERS XIV: HET BELANG VAN ERNST 

Ds. Arie Jan van der Bom 
 
In 1895 ging het toneelstuk van Oscar Wilde, The Importance of 
Being Earnest (vert. Het belang van Ernst), in het Londons St 
James’s Theatre in première. Het betrof hier een komedie zoals 
het ironische onderschrift ook onomwonden aanduidde: “een 
triviale komedie voor serieuze mensen”. In het stuk wordt de 
ernst en de gewichtigheid waarmee burgers de dingen doen op 
de hak genomen. Als toeschouwer volgen we hoe een jongeman, 
nota bene Ernst geheten, zich omhoog werkt op de 

maatschappelijke ladder. De komedie is niet helemaal onschuldig. Want Oscar Wilde 
laat iets zien van burgerlijke benepenheid en hypocrisie: hoe bij de innerlijke 
besluitvorming van een individu geld en status het doorgaans winnen van 
hartstochtelijke gevoelens en hoge idealen. Dit type burger gedraagt zich dan wel heel 
ernstig, maar erg diep gaat die ernst in feite niet. Het is flinterdun en in die zin koddig 
en komisch. De ernst om werkelijk te leven (en te sterven) voor een ideaal, denk aan 
de liefde of humaniteit, de moed om zo’n groot besluit op je te nemen, mist hier ten 
enen male. 
 
Maar wat als ik dit punt van Wilde verleg naar de godsdienst? Wat is nu het belang van 
zoiets als godsdienstige ernst? Ik moest daar aan denken toen ik op startzondag een 
verhaal hoorde van iemand in de negentig. Zij was de jongste uit een gezin van tien 
geweest. De meesten van haar broers en zussen waren inmiddels overleden. Zij 
vertelde iets van hoe het bij haar thuis vroeger als kind eraan toeging op een 
zondagmorgen. Vader was al vroeg op, ook vanwege zijn werk als koster. Hij had de 
kerk al in gereedheid gebracht voor de eredienst. Hij kwam dan thuis en riep iedereen 
wakker voor het ontbijt. Aan het ontbijt werd dan een Psalm gezongen. Daarna koos 
moeder een Psalm uit. En soms koos ook een kind nog een Psalm uit. Op verjaardagen 
en feestelijke gelegenheden ging het net zo. Altijd een Psalm. Iets anders werd er niet 
gezongen. Deze mevrouw bewaarde goede herinneringen aan die momenten. Zij had 
geen last gehad van frustraties rondom godsdienstige ernst zoals je dat kunt 
teruglezen in het werk van de Nederlandse auteurs Maarten ’t Hart, Jan Wolkers, 
Maarten Biesheuvel, Jan Siebelink, enz. Integendeel, zij had iets ervaren van 
godsdienstige zuiverheid, iets van een heilige ernst in het alledaagse leven. 
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Toen ik dat zo hoorde, moest ik terugdenken aan mijn eigen jeugd. Mijn vader had 
heel sterk die godsdienstige ernst over zich heen. Dat was misschien deels iets dat hij 
ontwikkeld had als dominee in de jaren zestig en zeventig. En deels iets dat nog verder 
terugging naar zijn eigen jeugd. Ik herinner me dat bij verjaardagen ’s ochtends vroeg, 
na het uitpakken van de kadootjes, wij ons allemaal, behalve mijn moeder, zij bleef in 
bed, op onze knieën rondom het ouderlijke bed groepeerden en mijn vader dan 
voorging in gebed. Dat was een dankgebed waarin je leven voor God werd gebracht. 
Het voelde heel heilig en plechtig, maar ook heel log en loodzwaar. En ergens 
deprimeerde het me het ook. De echte levensvreugde leek te ontbreken.  
 
Hoe belangrijk is die ernst? Ik zelf heb me er wat van gedistantieerd. Ik beschouw het 
toch als een plechtige pose waarin je God en je zelf zo zwaar maakt dat je niet meer in 
beweging kan komen. Het beweeglijke, het levendige, lijkt je op die manier te 
ontsnappen. En ik besef ook dat ik deze godsdienstige ernst niet doorgeef aan mijn 
zoon. Hij weet vermoedelijk niet eens af van het bestaan van dit fenomeen!  
 
Is er dan helemaal geen ernst meer? Het belang van de godsdienstige ernst is wat mij 
betreft niet langer meer gehuld in een donker, duister gevoel van mysterie en magie. 
Het is eenvoudiger geworden. Doorzichtig. Het is niet meer dan de concentratie, de 
gepaste concentratie, die nodig is bij het lezen van een tekst, het zingen van een lied, 
het uitvoeren van een ritueel, het uitspreken van een gebed. De godsdienstige ernst is 
nu de concentratie die nodig is bij het uitvoeren van een taak, en tevens de openheid 
daarbij om je daarin te laten raken door het andere, de Ander, God misschien. Het is 
luchtige ernst geworden.  

 

AAN TAFEL! 

Corine Leijdekkers 
 Dit seizoen zijn er weer 5 “Aan tafel”- maaltijden gepland. De 1e maaltijd is op 9 okto-
ber en de volgende zal plaatsvinden op 20 november. 
We hopen dat we dit jaar niet opnieuw hoeven af te zeggen vanwege Coronamaatre-
gelen.  
Wat nu wel van invloed is is dat we als kerk vanwege de hoge prijs voor energie de 
kerkzaal niet kunnen gebruiken maar in plaats daarvan de maaltijd zullen serveren in 
de Hans Leijdekkerszaal. 
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Dat betekent dat wij minder gasten kunnen ontvangen. Ik raad u aan tijdig te reserve-
ren en als de zaal vol is geeft u dan aan dat u wel graag van de volgende maaltijd ge-
bruik wilt maken. 
Ook is het prettig dat u bij uw aanmelding uw telefoonnummer achterlaat zodat wij u 
kunnen waarschuwen als de maaltijd om wat voor reden dan ook niet kan doorgaan. 
U kunt u aanmelden tot en met de woensdag voor de maaltijd dus nu tot 5 okt en voor 
de volgende maaltijd tot en met 16 november. 
Aanmelden bij Truus Folkertsma tel. 298403 of bij Ineke Draijer te. 296794/ 06- 
52569991 
 

ACTIVITEITENROOSTER OKTOBER-NOVEMBER 2022 

 

 
 

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN “ONZE KERK” 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres: 
pknschagenzm@outlook.com zoveel mogelijk voor de donderdag! 
 

3 okt maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

4 okt dinsdag Leerhuis Bart 20:00 uur Grote Kerk

5 okt woensdag Koffiedrinken in HL zaal 10:00 uur Grote Kerk

9 okt zondag Aan tafel 15:00 uur Grote Kerk

10 okt maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

17 okt maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

24 okt maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

26 okt woensdag Tischreden 17:30 uur Grote Kerk

29 okt zaterdag Werkdag Eenigenburg hele dag Eenigenburg

31 okt maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

1 nov dinsdag Leerhuis Bart 20:00 uur Grote Kerk

2 nov woensdag Koffiedrinken in HL zaal 10:00 uur Grote Kerk

7 nov maandag Bezoek aan synagoge Alkmaar 10:30 uur Alkmaar

7 nov maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

9 nov woensdag Catechese middag 15:00 uur RK kerk Schagen

13 nov zondag Rabbijn van der Kamp 15:00 uur Callantsoog

14 nov maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

16 nov woensdag Gemeenteavond 20:00 uur Grote Kerk

mailto:pknschagenzm@outlook.com


 

 
 24 

 
  

 



Gedempte gracht 67 • Schagen

* Bitte kai Rand * Oska

* Pernille Svenre * Marc O’Polo

* Mansted * Blaest jassen

* Baldino * Ritva Falla 

* Eva en Claudi

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted

VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

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

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning

Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!

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

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



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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol
Tel. 06 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar en of u verzekerd bent
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en Stijlvol

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar
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