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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)
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Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken 
goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. 
Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkun-
dige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel 
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde 
modellen. Maak nu een afspraak.

Z O  h O O r t  h e t

SChAGeN
Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen 
T 0224-212398
E schagen@engelhoorservice.nl 

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

Prot e sta n t s e Ge m e e n t e t e sc h aG e n

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

www.wereldwinkelschagen.nl
 Onderin de toren op de Markt in Schagen

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen

Oktober - November 2018

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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat
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Grote	  Kerk	  (Ingang	  Markt)	   Markt	  23a,	  1741	  BR	  Schagen,	  tel.0224	  297	  860	  
	   Postadres:	  Postbus	  71,	  1740	  AB	  Schagen	  
Kerkje	  Eenigenburg	   Surmenhuizerweg	  29,	  Eenigenburg	  

KOSTER	  
Dhr	  C.P.A.	  van	  Treuren	   Leeuwerikstraat	  8,	  1742	  BB	  Schagen,	  tel.	  0224	  214	  223	  
	   e-‐mailadres:	  koster@pgschagen.nl	  
	   t e v e n s 	   v o o r 	   b e s p r e k i n g 	   v e r g a d e r r u i m t e n 	  
ADMINISTRATEUR	  
Mw	  B.	  Plak–van	  Oostwaard	   Middenweg	  476,	  1704	  BL	  Heerhugowaard,	  tel.072	  57	  27	  426	  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PASTORES
Ds. A.J. van der Bom  E-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com 
 Mob. 06-83384921
 Werkdagen: maandag t/m donderdag
 Telefonisch bereikbaar van 9.00-21.00 uur
 (behoudens vergaderingen).
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Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": woensdag 7 december 2022 

 

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN “ONZE KERK” 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres: 
pknschagenzm@outlook.com zoveel mogelijk voor de donderdag! 
Kopij inleveren bij: Mw. A. van Arkel                             06-13614761  
e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl  
VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING “ONZE KERK”:Dhr. G. Leijnse,Noten-
hof 87, 1741 VR Schagen 0224-297 094, e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl 

mailto:pknschagenzm@outlook.com
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:g.leijnse@quicknet.nl
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VAN DE REDACTIE  

De dagen worden korter. De overgang naar de wintertijd zorgde er plots voor dat de 
duisternis nu al voor zes uur intreedt. Maar ja, dat zijn de seizoenen. Het heeft ook wel 
iets gezelligs om (met zijn allen) weer binnen te zitten. En het geeft u tijd om te lezen. 
Bijvoorbeeld dit blad.  
 
Het is bijna einde van kerkelijk jaar dus wordt daar aandacht aan besteed. Bijvoor-
beeld in de, voor de tijd van het jaar, actuele “Nachtvlinders”. Daarin komt ook een ge-
dicht voor. Na het gedicht van Arend Visser in het vorige nummer zijn er nu meer die 
hun gedachten/gevoelens op een poëtische wijze omgezet hebben in woorden. Deze 
staan alle achterin het blad. 
 
Adriaan Rodenburg heeft deze keer de overweging geschreven. Hier komen social me-
dia en de bijbel tezamen. Verder wil ik u wijzen op de actie voor de voedselbank. Met 
de inflatie kunnen velen de eindjes niet meer aan elkaar knopen en zijn ze aangewe-
zen op de voedselbank. Eigenlijk zou dat in zo’n rijk land niet moeten mogen. Maar ja, 
als het niet anders is dan moet het maar op deze manier. De actie start op 7 november 
en loopt tot het einde van de advent (18 december). Over inflatie gesproken. In het 
stukje van mij (Diaconie: Energie) kunt u informatie halen over de maatregelen die het 
kabinet heeft genomen om mensen te compenseren. Misschien komt u in aanmerking 
en zoals er in het stukje staat geschreven als u het geld niet nodig heeft vraag het dan 
toch aan en doneer het aan een goed doel. Die zullen er blij mee zijn. 
 
Wim Voorbraak heeft er (weer) voor gezorgd dat er iemand in de schijnwerpers wordt 
gezet. Zo leer je toch weer meer over de andere gemeenteleden. 
 
Er zijn ook terugblikken op activiteiten die plaatsgevonden hebben. Speciaal wil ik aan-
dacht voor het uitje dat de tienergroep heeft gehad. We mogen toch blij zijn dat er 
(nog steeds) jeugd in onze kerk is. 
 
Voor de rest weer de vaste rubrieken en voor elk wat wils. 

Dan rest mij alleen nog de spreuk van de maand.  
 
Een probleem is pas jouw probleem als het door 
jou oplosbaar is. Indien dat niet het geval is dan is 
het een feit en moet je ermee leren leven. 
     
Wieb Koedijk 
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TER OVERWEGING 

Adriaan Rodenburg 

Troost 

‘Troost is het bemoedigen van iemand die lichamelijk of geestelijk lijdt en het verzach-
ten van diens pijn. Troost kan geboden worden met woorden, maar ook door lichame-
lijk contact. De kern van troosten is dat de getrooste zich niet alleen en/of verlaten 
voelt.’ 

Bron: Wikipedia 

In het verhaal van de twee blinden in Jericho (Mattheüs 20 vanaf 
vers 29) lezen we in de Statenvertaling (1637) ‘En Jezus, innerlijk be-
wogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan.’ In de 
Nieuwe Vertaling (1951) waar ik mee opgroeide, lezen we ‘Jezus 
werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan.’ 

Sinds 2004, het jaar waarin onze Protestantse Kerk in Nederland 
ontstond, lezen we uit de NBV. Daar staat ‘Jezus kreeg medelijden 
en raakte hun ogen aan.’ Bij de beperkte herziening in 2021 is dat, 

helaas, ongewijzigd gebleven. Helaas, schrijf ik, omdat ik vind dat de vertalers van 
2004 deze tekst op een armzalige manier hebben overgezet. 
Tot mijn spijt spreekt ook de door mij zo gewaardeerde Leidse Vertaling (1914) van 
medelijden. 
En dat allemaal met het argument dat we over een begrijpelijke vertaling moeten be-
schikken. 
Eerlijk gezegd begrijp ik niet waarom innerlijk bewogen, barmhartigheid en ontferming 
onbegrijpelijk zouden zijn. Sterker nog, ze geven naar mijn mening exact aan waar het 
om gaat. 
In het verhaal van Jezus en de twee blinden lezen we hoe de handicap van de twee 
mannen (en de in die tijd daaruit voortkomende complete sociale uitsluiting) Jezus be-
roert, hem innerlijk beweegt, hem van zijn stuk brengt. Dat is iets anders dan het 
icoontje op Facebook wat Medeleven betekent. Ook kun je iemand een Hart onder de 
riem steken. 
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Medeleven                           Hart onder de riem 

 

Je plaatst het als iemand haar of zijn persoonlijke verdriet op internet deelt. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om een ziek of gestorven huisdier. Maar ook bij menselijke malheur, 
rond familieleden of als het jezelf betreft, kunnen Facebookvrienden met dit symbool 
mee leven, mee lijden. In no time heb je het onder een bericht geplaatst en je bladert 
verder of je legt je mobieltje opzij om je kop koffie te drinken. 

Gelukkig kent Facebook een systeem om je jaarlijks nog jarenlang aan een ‘evene-
ment’ te herinneren. Dat doet je overigens regelmatig beseffen hoe gemakkelijk je aan 
het verdriet van een ander kunt voorbijgaan. 

Dat je Facebook niet nodig hebt om onvoldoende aandacht te geven aan het verdriet 
van anderen, weten wij (tot onze schande). Maar dat terzijde. 

Terug naar de Bijbelverhalen over Jezus. In het verhaal van de blinden staat ook tel-
kens weer “… en raakte hun ogen aan.” 

Ik herinner mij de jaren 80 waarin HIV/Aids de kop op stak. Mensen die hiermee geïn-
fecteerd waren, werden gemeden als de pest. Zij werden wereldwijd de onaanraakba-
ren. Recent, rond het overlijden van de Britse koningin Elisabeth, zag ik oude filmbeel-
den van haar ex-schoondochter prinses Diana die jonge aidspatiëntjes teder aan-
raakte. 

Eind vorig jaar tijdens en na mijn ziekenhuisopname raakten verpleegkundigen, artsen, 
mensen van de thuiszorg mij ‘helend’ aan. En niet te vergeten mijn eigen man. 

Hoe bijbels als wij bedenken Jezus het ons heeft voorgedaan. 

KERKDIENSTEN 

13 november 2022,  
Grote Kerk,  
10:00 uur   Drs. G. Scholten, pastor NW-ziekenhuis, Den Helder 
1e collecte  Kerk (Energiekosten) 
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2e collecte  Dankdagcollecte Kerk in Actie 
Organist  Sebastiaan Schippers 
Er is crèche en kindernevendienst en tienerkerk 
Producten voor voedselbank : Rijst 
 
20 november 2022, Gedachteniszondag m.m.v. cantorij 
Grote Kerk,  
10:00 uur   Ds. A.J. van der Bom en mw. Pastor L.J. Kooiman 
1e collecte  Kerk (Pastoraat) 
2e collecte  Pastoraat 
Organist  Caroline Schaap 
Er is crèche en kindernevendienst 
Producten voor voedselbank : Groente in blikken of pot 
 
27 november 2022, 1e Advent 
Grote Kerk,  
10:00 uur   Mw. Ds. W. Roobol, Nieuwe Niedorp 
1e collecte  Kerk (Energiekosten) 
2e collecte  Diaconie (algemeen) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst en tienerkerk 
Producten voor voedselbank : Houdbare melk/karnemelk/koffiemelk 
 
4 december 2022, 2e Advent 
Grote Kerk,  
10:00 uur   Drs. G. Scholten, pastor NW-ziekenhuis, Den Helder 
1e collecte  Kerk (Pastoraat) 
2e collecte  Adventscollecte Kerk in Actie 
Organist  Ronald van der Veen 
Er is crèche en kindernevendienst 
Producten voor voedselbank : Koffie en thee 
 
11 december 2022, 3e Advent 
Grote Kerk,  
10:00 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte  Kerk (Onderhoud orgel) 
2e collecte  Kerk in Actie (binnenlands diaconaat) 
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Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst en tienerkerk 
Producten voor voedselbank : Shampoo en douchegel 
 
18 december 2022, 4e Advent 
Grote Kerk,  
10:00 uur   Ds. P. Verhoeff, Alkmaar 
1e collecte  Kerk (Energiekosten) 
2e collecte  Diaconie (algemeen) 
Organist  Hanneke Muntjewerf  
Er is crèche en kindernevendienst  
Producten voor voedselbank : Wasmiddel 

MEELEVEN, MEEBIDDEN EN FELICITATIES 
Wim Voorbraak, Corine Leijdekkers, Arie Jan van der Bom  

Op 7 november is de familie Van Leeuwen, Marktstraat 2, 1741AD Schagen, maar liefst 
60 jaar getrouwd. De zestig jaar zijn niet altijd zonder zorg geweest. Dit was ook de re-
den om in Schagen te gaan wonen en lid van onze gemeente te worden. Noord Hol-
land, met name Schagen was voor jullie op kerkelijk gebied een hele omschakeling. 
We hopen dat jullie inmiddels aan ons gewend zijn. Wij wensen jullie een fijne dag toe 
en Gods zegen voor de jaren die nog komen. 
Wij leven mee met Elly van Venetiën, Vlierstraat 3, 1741VK. Zij revalideert in de Mag-
nushof 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 

Hoi allemaal, 
November alweer! In deze tijd van het jaar volgt het ene feest op het andere. Waar-
schijnlijk zijn jullie nu druk met het maken van een lampion en binnenkort komt de 
goede Sint alweer richting Nederland. 

Ook bij de kindernevendienst kijken we vooruit naar de feesten – die in de kerk in ons 
geval. We hebben een mooi adventsproject gekozen met de toepasselijke titel ‘Ik kan 
niet wachten.’ ‘Advent’ betekent ‘wachten’: we wachten op de komst van Jezus, die 
we elk jaar met Kerst opnieuw vieren. Bij het project horen verschillende mooie verha-
len en we werken ook weer aan een mooi knutselproject! 
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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 
20 november  Lucas 19:1-10  Zacheüs ontmoet Jezus 
27 november (1e advent) Jakobus 5:7-8  Wachten op de dag dat Jezus terugkomt 
4 december (2e advent) Lucas 1:26-38  Maria wacht op de komst van Jezus 
11 december (3e advent) Mattheüs 1:18-24 Jozef wacht op de komst van Jezus 
18 december (4e advent) Lucas 2:22-40  Simeon en Hanna wachten op de komst 

van Jezus 

KINDERKERSTFEEST 2022 

Annemiek Plomp-Baas 

Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest weer begonnen. In 
2020 was er door corona helemaal geen sprake van een kinderkerstfeest. Vorig jaar 
kon het feest dat we hadden voorbereid lastminute niet doorgaan en daarom dit jaar 
een herkansing. 

Op zaterdag 24 december 2022 om 16.30 uur hopen we - samen met iedereen die dat 
wil - weer als vanouds het kinderkerstfeest te kunnen vieren met de prachtige musical 
‘Het mooiste geschenk’. 
Op 20 november beginnen we weer met oefenen! 

INZAMELACTIE VOEDSELBANK 

Annemiek Plomp-Baas 

Inzamelactie voor de Voedselbank vanaf 6 
november: helpt u mee?U weet het vast nog 
wel: de jaarlijkse inzamelactie voor de Voed-
selbank die we in het verleden in de veertigda-
gentijd hadden. Door corona is dit wat in de 
vergetelheid geraakt. Maar op dit moment is 

het misschien wel actueler dan ooit! De dagelijkse boodschappen worden steeds duur-
der, waardoor meer gezinnen in de problemen komen. 

Daarom slaan de kindernevendienst en de diaconie de handen ineen en zetten we ge-
zamenlijk een nieuwe inzamelactie op voor de komende periode. We hebben contact 
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gehad met de voedselbank Kop van Noord. Zij geven aan dat er vooral behoefte is aan 
houdbare producten, maar ook aan verzorgingsproducten. Daarom de volgende inza-
mellijst: 

6 november   pasta/mix of saus voor pasta 
13 november  rijst 
20 november  groente in blik of pot 
27 november  houdbare melk/karnemelk/koffiemelk 
4 december   koffie/thee 
11 december  shampoo/douchegel 
18 december  wasmiddel 
In de Hans Leijdekkerszaal vindt u elke week de bekende bolderkar. De kinderen van 
de kindernevendienst nemen uw bijdrage graag in ontvangst! 

NIEUWS UIT EENIGENBURG 

Trudy Tuinstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We kunnen terugzien op enkele zeer geslaagde concerten, een mooie dienst over 
Franciscus van Assisi en een heel goede werkdag. Zie  beide foto’s 
De kerk is weer winterklaar. 
 
Het volgende concert is zondag 6 november. Bodhi en Titus zingen sfeervolle Keltische 
muziek.  
Zondag 20 november is er een lekendienst. In die dienst gaat Trudy Tuinstra voor en 
bespeelt Hanneke Muntjewerf het orgel. Thema: zomaar te gaan…… 
Op 27 november verzorgt de groep Lekker Zingen een concert. Zij zorgen vast voor 
wat kerstsfeer in de adventstijd. Aanvang 15.00 uur. 
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Ook vast voor uw agenda: 18 december: dan treedt het Eenigenburger Gemengd Koor 
op met het jaarlijkse 
concert, waarbij iedereen van harte welkom is. Het koor staat onder leiding van diri-
gent Cees Langedijk en pianiste Lydia Roozing. Aanvang 15.00u. 
Wilt u meer informatie kijk dan op de website van onze kerk: www.pgschagen.nl of bel 
Trudy Tuinstra 0224298101. 

BLOEMSTUK 9 OKTOBER 2022 

Margot van der Poll,  
 
Voor de dienst waarbij de ambtsdragers opnieuw bevestigd 
werden , heb ik dit bloemstuk gemaakt. Veel complimenten 
gekregen. Natuurlijk zit er meer symboliek achter dan de do-
minee vertelde. De drie dahlia’s staan inderdaad voor de 
drie ambtsdragers. De bol waarin die gestoken zijn duidt op 
geheimhoudingsplicht die het ambt met zich meebrengt en 
niet ophoudt als je stopt met het ambt. De druivenstronk 
staat als verbeelding van Gods aanwezigheid. Staat om het 
scheepje heen als of je geborgen bent bij God. De standaard 
is in de vorm van een vlam. Symbool voor de Heilige Geest. 
De vijgetakken om ons de vrijheid te geven om te kiezen om 
Gods werk te doen. Er was vandaag ook een afkondiging van 
overlijden en daarom ook paars als kleur van rouw. De schik-

king is gemaakt op een koperenschaaltje in de vorm van een scheepje. Symbool voor 
de vaart van je leven waarop God je leid met een behouden vaart in Gods koninkrijk. 
En dat laatste is zoals we in twente zeggen: “Een goed mens is uit de tijd gekomen.” 
Waarbij een twent gelooft dat de mens bij het overlijden aankomt in Gods koninkrijk. 
Ik wens een ieder van ons Gods kracht en zegen toe, Margot van der Poll 

 

IN GESPREK MET MARGOT VAN DER POLL 

Wim Voorbraak 

 

Ik belde aan bij Margot met het plan om meer te weten over haar bloemschik-

creaties die tijdens bijzondere diensten op de liturgische tafel staan Er staat nooit 

een naamkaartje bij van de maakster maar vaak zijn het haar werkstukken. Maar 

het ging vanmiddag over meer 

http://www.pgschagen.nl/
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Margot haar wieg stond in Twente. Haar moeder 
woont daar nog steeds. Haar accent doet je onmid-
dellijk aan Herman Finkers denken En inderdaad, ook 
zij komt uit Almelo. Het stoplicht gaat op rood, het 
stoplicht gaat op groen; in Almelo is altijd, enfin u 
kent het wel Ze ging in Twente naar school, stu-
deerde daar en maakte zich vertrouwd met lesgeven 
in een breed vakkenpakket . 
 
Tegenwoordig staat ze drie dagen ’s morgens en ’s 
avonds in de file, heen en terug naar Uithoorn, onder 
Amsterdam. Ze geeft daar les in groentechniek, plan-
tenteelt, aanleg en onderhoud van tuinen en in het 
houden van kleinere dieren, zoals je die vindt op een 
kinderboerderij. Duurzaamheid is een begrip wat in 
haar lessen een steeds grotere rol speelt. Ze noemt 
“duurzaamheid” zelf “God op een ander manier eren”. Zo kan je “zevenblad”, ook wel 
bekend als “tuinmansverdriet”,een snel woekerend onkruid, wel degelijk eten. Zoals 
veel planten uit de tuin trouwens. 
Het bloemschikken noemt Margot zelf een onderdeel van het vakkenpakket waarin ze 
les geeft. Ze verzamelt in haar huis ook veel materiaal wat ze later nog wil gebruiken 
en die de body vormen van de kunstwerken. Ze neemt de stukken meestal daarom zelf 
ook weer mee naar huis. Ze zijn geen onderdeel van de bloemengroet naar een ge-
meentelid.  
Jammer vindt ze dat de verschillende creaties van het liturgisch bloemschikken niet 
meer te vinden zijn op de website van de kerk. Anders dan de zwart-wit afbeeldingen 
in Onze Kerk, gaven de afbeeldingen in kleur, zoals tot voor kort op de website, de ge-
toonde bloemstukken toch nog iets extra’s mee. 
Margot voelt zich thuis bij ons in de kerk. Ze noemt het een “ïnclusief kerk”: ieder 
wordt geaccepteerd zoals hij of zij is. Wat haar betreft had de regenboogdienst van za-
terdag waar toen weinig belangstelling voor was, best onderdeel mogen zijn van de 
morgendienst daarna op zondag. 
Margot is sopraan in de cantorij. Samen met Kees Vestering behoren ze tot de weinige 
70-minners. Jammer, dat er niet meer leeftijdgenoten zijn, want de cantorij is een ge-
zellige groep en een uitstekende omgeving om snel in te burgeren binnen de ge-
meente, is haar ervaring. Zingen deed ze al als kind al op het meisjeskoor in Dene-
kamp, stage liep ze bij de nonnen op de zorgboerderij van het klooster in Denekamp. 
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Dat je als christenen van elkaar moet leren en niet elkaar afstoten- het oecumenisch 
gedachtegoed- kreeg ze al jong mee.  
Tenslotte haar hobby’s: het maken van quilts, naaien en borduren. Haar doel is om 
juist in deze vakken, haar grote passie, nog eens les te gaan geven.  

NINA : HULPVERLENER OP LESBOS 

Wim en Annemarie Voorbraak 
Een aantal weken geleden kregen wij een verassend 
bezoek van een jonge vrouw uit Oude Niedorp, Nina, 
samen met haar vader Kees. Nina vertelde ons over 
haar werk met en voor de vluchtelingen, eerst op Les-
bos maar na de brand in het vluchtelingenkamp ook in 
andere kampen verspreid over Griekenland. Door de 
oorlog in de Oekraïne en het daarbij optredende 
nieuwe vluchtelingenstroom en de dagelijkse informa-
tie over de gebreken aan onze eigen vluchtelingen op-
vang in Ter Apel is Lesbos uit het dagelijks nieuws ver-
dwenen. Maar helaas, de vluchtelingenstroom naar de 

EU via Griekenland gaat ook, buiten de aandacht van wereldnieuws, onveranderd 
door. 
Na haar studie ging Nina als vrijwilliger naar Lesbos. Al bezig zijnde aldaar, bedacht ze 
samen met een Franse vriendin een middel om de vluchtelingen een nuttige dagbeste-
ding te bezorgen. Als fervent hardloopster kwam ze al snel terecht bij een sportieve 
invulling van de dagen aldaar. Met veel jonge mensen, samen sporten, conditie op-
bouwen, fysiek zowel als mentaal. Eerst met professionele trainers van buiten, maar 
nu ook met door die trainers opgeleide trainers onder de vluchtelingen zelf, is een pro-
gramma opgestart wat zich nu als een sneeuwbal uitrolt. Daarvoor zorgt Europa wijd 
de stichting “Yoga and Sport with Refugees” , kortweg YSR, met Nina als een van de 
oprichters. 

Het uitrollen van zo’n organisatie kost geld. We hebben te maken met veel vluchtelin-
gen en dat betekent dat veel geld nodig is. Binnen Europa worden nu lokale stichtin-
gen opgericht om dit geld bij elkaar te brengen. Voor Nederland is dit YSR-Nederland 
in Oude Niedorp met vader Kees als voorzitter. Binnen de kerk van Oude Niedorp 
heeft Annemiek Wijnker-Hoedjes ook mede actie gevoerd. Hopelijk start in “Oude Nie-
dorp” vanuit de Kloosterkerk parochie een beweging om het werk van de stichting te 
ondersteunen, te beginnen in West-Friesland, daarna in heel Nederland. Ik zal in elk 
geval de stichting aanbevelen bij onze diaconie. Men kan ook persoonlijk de stichting 
ondersteunen, lees hiervoor de website https://www.stichtingysr.com/anbi/ 
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Tenslotte enkele regels uit een artikel over een vluchteling die te maken kreeg met 
YSR uit de Volkskrant van een aantal weken geleden 

“Mijl van Groningen’, ‘Bosloop Schoorl’, ‘Club Marathon France’ staat er in 
grote letters op de ruggen van de jongens. De felgekleurde shirts zijn gedoneerd 
uit plaatsen waar de asielzoekers, soms al jaren gestrand in het tentenkamp op 
dit Griekse eiland, voorlopig alleen van kunnen dromen. 
Maar terwijl Jafari de windsels om zijn handen bindt voor het sparren, zijn de 
afwijzingen, zorgen om zijn familie in Afghanistan en de toekomst vol vraagte-
kens even ver weg. Zelfs toen het oude kamp Moria vorig jaar afbrandde, was 
de sportschool zijn reddingsboei. Terwijl duizenden mensen een week dakloos 
op de weg doorbrachten, zochten Jafari en een paar fanatieke sportmaatjes 

hun toevlucht in de loods, ’s nachts slapend op de mat, overdag trainend. 

VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collecte(s). 

Collecte 20 november : PKN Pastoraat 
 
Samen gedenken in dorp of stadswijk 
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan 
het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbe-
woners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat 
geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waar-
bij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en 
binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn. 
 
Collecte 4 december : Adventscollecte Kerk in Actie 
 
Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buur-
landen Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo 
goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, om-
dat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische 
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vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is 
naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. 
 
Collecte 11 december : Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan achttien jaar. Ze 
hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is nog jaren-
lang onzeker. Stichting De Vrolijkheid organiseert wekelijks meer dan honderd kunst-
activiteiten in bijna dertig asielzoekerscentra. Dans, theater, muziek, nieuwe media en 
beeldende kunst zijn instrumenten om de veerkracht van de jonge azc-bewoners te 
versterken en hun talenten tot bloei te laten komen. 

 

UITJE TIENERCLUB 

Rieneke Visser 
 

Op zaterdag 8 oktober zijn we met de 
tienerclub gaan klimmen bij De Geus 
in Broek op Langedijk. We verzamel-
den laat in de middag bij MC Donalds 
en hebben daar gezellig met elkaar 
gegeten. Om 17.30 uur vertrokken wij 
met 2 volle auto's naar de klimhal. Al-
waar de kinderen heerlijk geklommen 
hebben. Prachtig om te zien hoe ze 
elkaar aanmoedigden om de top te 
bereiken en hoe grensverleggend ze 
bezig waren. Kortom weer een ge-
slaagd tieneruitje!  

VAN DE SCRIBA 

Arjan Plomp 

Sinds mijn vorige bijdrage aan het kerkblad heeft er een vergadering van de voltallige 
kerkenraad plaatsgevonden op 28 september; deze avond hebben we gecombineerd 
met een bezinningsavond. Daarnaast was er een vergadering van de kleine kerkenraad 
op 27 oktober. Het volgende wil ik u meedelen: 
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Onze kerk en corona 
Hoewel we alweer geruime tijd kunnen kerken op de vertrouwde wijze, willen we niet 
negeren dat corona toch weer lijkt op te spelen en dat bij tijd en wijle ook iemand van 
onze gemeente weleens positief test. Uiteraard hopen we dat de ontwikkelingen gun-
stig blijven (wat op het moment van schrijven het geval lijkt te zijn), maar toch willen 
we uit voorzorg u op het volgende wijzen: 

- We beperken het schudden van handen zoveel mogelijk, zowel voorafgaand als na 
afloop van de dienst. 

- We roepen iedereen op om bij klachten/twijfel liever thuis te blijven en te testen. Dit 
is het belangrijkste middel op dit moment om verspreiding van het virus tegen te gaan. 
Thuisblijvers hoeven geen kerkdienst te missen dankzij ons online kanaal. 

- Overige maatregelen zoals (opnieuw) vaccineren en maatregelen ten aanzien van hy-
giëne zijn eveneens belangrijk om in acht te nemen. 

- Wij blijven de situatie in de gaten houden. Zodra er maatregelen van toepassing zijn 
voor kerken of vergelijkbare sectoren (zit-evenementen die binnenshuis plaatsvinden), 
zullen ook wij deze maatregelen moeten volgen. Naar verwachting zou dit al snel re-
servering en placering betekenen en beperkingen voor wat betreft het koffiedrinken. 
We hopen van harte dat dit niet nodig zal zijn en we het komende winterseizoen ge-
woon door kunnen gaan met al onze kerkelijke activiteiten! 

Terugblik bezinningsavond 
Deze avond begonnen we om 18.00u met een gezamenlijke maaltijd en bezinning. Arie 
Jan en Paulien hadden dit voorbereid en we hebben met elkaar gesproken rondom het 
onderwerp ‘Doe je mee?’. Bij dit onderwerp gingen we dieper in op vragen omtrent 
persoonlijke motivatie en ervaring van het werk binnen de kerkenraad. We zien terug 
op een goede bespreking, waarin de kerkenraadsleden eensluidend positief zijn voor 
wat betreft deelname aan de kerkenraad. We kijken terug op een plezierige bespre-
king. 

Begrotingen en rooster 2023 
Voor de voltallige kerkenraadsvergadering in november staan de begrotingen (zowel 
voor kerkrentmeesters als diaconie) op de agenda. Ook het dienstenrooster 2023 zal 
worden besproken; op dit moment kan ik alvast aangeven dat het gehele diensten-
rooster 2023 voor de Grote Kerk is gevuld qua voorgangers. 
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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 hiervoor 
van harte uitnodigen! 

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 

Kees Vestering 
 
Elk jaar, op 20 november, is het de Internationale dag van de Rechten van het Kind 
(“Universal Children’s day” of “World Children’s day”). Op 20 november 1989 zijn deze 
rechten officieel vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. In-
middels hebben 196 landen, dat zijn vrijwel alle landen ter wereld, waaronder ook Ne-
derland, dit verdrag ondertekend (https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_lan-
den_in_2022). 
 
Ieder kind heeft recht op: Een veilig thuis, liefdevolle zorg, eten en drinken, toegang tot 
medische zorg, toegang tot onderwijs, en ook vrijheid van meningsuiting en ‘zijn wie je 
wilt zijn’. Dit recht is niet zomaar vanzelfsprekend en wordt ook vaak en op veel plaatsen 
‘met de voeten getreden’.  
 
Lang niet ieder kind groeit op in een liefdevol gezin, velen moeten een veilig thuis ont-
beren, gaan met honger slapen, hebben geen toegang tot medische zorg vanwege ar-
moede en hebben geen toegang tot onderwijs. Daarnaast zijn kinderarbeid, kindermis-
bruik en onderdrukking nog steeds aan de orde van de dag; wereldwijd. Vooral in oor-
logsgebieden zijn kinderen de grootste slachtoffers, maar ook in de 3e wereldlanden, ja 
zelfs in ‘de rijke’ landen delven kinderen het onderspit en krijgen ze vaak niet waar zij 
recht op hebben.  
 
Ook in de Bijbelse tijd, in de tijd van Jezus, stelde een kind eigenlijk niks voor, was on-
belangrijk, laat staan dat het rechten had. Hoe bijzonder is dan dat verhaal waar moe-
ders hun kinderen bij Jezus willen brengen: De leerlingen van Jezus vinden het maar niks 
en willen de moeders en de kinderen wegsturen. Maar Jezus houdt dat tegen en zegt: 
“Laat de kinderen tot Mij komen” (Marcus 10:13-16). Hij doorbreekt de gedachte dat 
kinderen onbelangrijk zijn en plaatst een kind juist op de hoogste, op de belangrijkste 
plaats….. 
In en rond het weekend van 20 november willen wij, als gezamenlijke kerken samen 
met de vereniging “Platform Grenzenloos Schagen” en de daarbij aangesloten goede-

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_in_2022
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_in_2022
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doelen organisaties, waaronder de stichtingen “Friends for Brikama”, “Eline-de Cirkel 
is Rond”, “Schagen-Roemenië”, “Een Betere Start” en Amnesty Schagen-Hollands 
Kroon, aandacht besteden aan de Rechten van het Kind. Door middel van verschillende 
activiteiten, in de verkondiging tijdens onze vieringen en ook daarna door het aanwezig 
zijn met verschillende stands van bovengenoemde goede-doelen organisaties, die allen 
te maken hebben met dit onderwerp van Kinderrechten, vooral op het gebied van me-
dische zorg en onderwijs.  
 
“Platform Grenzenloos Schagen” organiseert in het kader van de Internationale dag van 
de Rechten van het Kind 2022 een aantal activiteiten in en rond het weekend van 20 
november: 

• Zondag 13 november: Deurcollecte in de RK Kerk in Warmenhuizen voor “Een Be-
tere Start”, met een woordje door/over deze stichting. Het Ritmisch Koor verzorgt 
de viering met liedjes over kinderen. 

• Vrijdag 18 november, 19.00 u.: YoungSeven thema-avond “Er is een Kindeke” in de 
pastorie van de katholieke Kerk in Schagen met als gastspreker Mariëtte Verdaas-
donk van Amnesty Schagen-Hollands Kroon. Onderwerp: kinderrechten in de Bij-
belse tijd en heden ten dage. 

• Zondag 20 november: Collecte in de Christoforuskerk in Schagen voor “Friends for 
Brikama” en “Eline-de Cirkel is Rond” en presentatie van/door deze stichtingen. Het 
groot gemengd koor zingt tijdens de viering. 

• Zondag 20 november: Start van “Write for Rights”, de wereldwijde schrijfactie van 
Amnesty International op de Internationale dag voor de Rechten van het Kind. 

• Maandag 21 november, 19.30 u.: Filmavond in Scagon de Luxe met de Frans Bel-
gische film “La Ruche”, over drie jonge meiden die opgroeien bij een moeder met een 
bipolaire stoornis. Tevens zullen een aantal leden van “Platform Grenzenloos Schagen” 
zich hier presenteren: “Friends for Brikama”, “Eline-de Cirkel is Rond”, “Schagen-Roe-
menië”, “Een Betere Start” en Amnesty Schagen-Hollands Kroon. 

VAN DE DIACONIE :ENERGIE 

Wieb Koedijk 
 
De kranten staan er vol mee, iedereen praat erover. De energieprijzen rijzen de pan 
uit. Daarom heeft het kabinet besloten om ieder huishouden in november en decem-
ber een bedrag van 190 euro te geven. Dit zal via de energieleverancier gaan. Nu zijn 
er mensen die daar blij mee zijn omdat ze de energiekosten nauwelijks kunnen op-
brengen. Maar er zijn er ook die het ook zonder deze tegemoetkoming zouden kun-
nen. En misschien er een ander blij mee willen maken i.p.v. er iets voor henzelf van te 
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kopen. Misschien een idee om het aan een goed doel te besteden? Dat kan zowel een 
binnenlands als een buitenlands doel zijn. Er zijn landen waar de inflatie nog hoger is 
en waar de mensen geen enkele hulp van hun regering krijgen. Ik ben gaarne bereid u 
van advies te voorzien. 
 
Tot zo ver de tegemoetkoming in november en december. 
 
Daarnaast kunt u bij de gemeente een energietoeslag aanvragen. Er zijn wel voorwaar-
den aan verbonden, maar het is zeer de moeite waard om even te zien of u in aanmer-
king komt. Hier geldt ook dat zelfs als u het geld niet nodig heeft u het toch kunt aan-
vragen en dan het geld aan een goed doel kunt schenken. 
 
Als u er nu tegen opziet om de aanvraag bij de gemeente te doen dan wil ik u er hier 
wel bij helpen. 
U kunt via wieb_koedijk@quicknet.nl contact met mij opnemen of even bellen 0224-
217673. 

 
TAAKGROEP LEREN EN DOEN 

Rik Laernoes 
 
(Kerk)Mensen in beeld 
Op woensdag 30 november 2022 zal Wim Voorbraak een selectie vertonen van de vele 
filmpjes, foto’s, dia’s en video’s die in de loop der jaren gemaakt zijn. 
Bij de voorbereiding van het afscheid van pastor Louise Kooiman zag Wim wat een 
schat aan beeldmateriaal er is waar nooit meer iemand naar kijkt. 
Daar komt dus verandering in. Er wordt een samenvatting gemaakt van het vele mate-
riaal. Iedereen die het leuk vindt is hartelijk welkom op genoemde datum. 
Het vindt plaats in de HL-zaal. Inloop vanaf half drie. Koffie en thee staat klaar. Om 
drie uur starten we. Rond vier uur is het dan klaar. 
Er is natuurlijk veel meer materiaal, wellicht in het voorjaar nog een keer een middag. 
  
Filmmiddag/avond 
De datum voor de filmmiddag/avond is al vastgesteld. Woensdag 11 januari ’s middags 
en ’s avonds. Nadere informatie volgt in het volgende kerkblad. Maar, noteert u vast 
de datum. Binnenkort besluiten we in de taakgroep welke film het gaat worden. 
 
Nabetrachting Tischreden 

mailto:wieb_koedijk@quicknet.nl
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Bijna 40 mensen hadden zich aangemeld voor de Tischre-
den, die dit jaar in het teken stond van ‘duurzaamheid’. 
De kookploeg had een heerlijke, duurzame maaltijd bereid. 
Dank daarvoor!! Jan Schrijver, biologisch dynamisch kweker, 
heeft tussen de gangen door, het een en ander verteld. Een 
bevlogen agrariër! Er was dus genoeg gespreksstof.  
Ook de voedselbank kwam spontaan ter sprake en we be-
sloten ter plekke dat het na afloop opgehaalde geld naar de 
voedselbank zal gaan. Met Annemieke Plomp, momenteel 
druk met de voedselbank, zal overleg zijn over de bestem-
ming. 

AAN TAFEL 

Corinne Leijdekkers 
 
Op 20 november is er weer een Aan tafelmaaltijd. 

U bent van harte welkom. Graag tot en met 
woensdag 16 november aanmelden bij Truus 
Folkertsma tel. 298403 of bij Ineke Draijer tel. 
296794/06-52569991. 
De volgende maaltijd is in het nieuwe jaar op 
zondag 15 januari. Aanmelden tot en met de 
woensdag daarvoor. 

COLUMN: WK QATAR 

Ds. Peter Verhoeff (classispredikant) 
 

Vooropgesteld: dit WK had nooit in Qatar mogen plaatsvinden. Dat zoveel ar-
beiders het leven lieten bij de bouw van stadions is onthutsend. Toch gaat dat 
WK er komen, en zelfs onze regering zal erbij zijn. Handel gaat immers voor al-
les. De minister van sport gaat dus zeker, in geval van succes voor Oranje ook 
de minister-president, en mogelijk zelfs de koning. 
 
Het had allemaal niet gemoeten, maar nu is het te laat. Het is onmogelijk om 
een toernooi van deze omvang op dit moment nog af te gelasten of te verplaat-
sen. En is het ook onredelijk om van sporters te verwachten dat zij de proble-
men oplossen die bestuurders en politici gemaakt hebben. Ik zal zelf ook gaan 

F Jan Schrijver aan het 
woord 
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kijken. Het regime in Qatar verandert niet als ik de tv uitzet. 
 
Maar daar gaat deze column niet over. Die gaat over de steeds inniger relatie 
tussen voetbal en religie. Vóór de laatste eeuwwisseling was die er nauwelijks. 
Alleen bij Feyenoord zeiden ze altijd al: zonder lijden geen verlossing. Maar wie 
een geloof aanhing – welk geloof dat ook was – hield zijn mond. Je was wel wij-
zer, want geloof was voor losers. 
 
Dat is drastisch veranderd. In mijn herinnering was de Ghanese Feyenoorder 
Christian Gyan eind jaren ’90 de eerste. Voor al zijn wedstrijden stond hij met 
gesloten ogen en gespreide armen te bidden op het veld. Tegenwoordig is het 
bij vrijwel iedere wedstrijd te zien: spelers die kruisjes slaan, met gevouwen 
handen God aanroepen of naar boven wijzen bij het juichen. 
 
Zo steekt Memphis Depay na een doelpunt zijn vingers in zijn oren om God te 
danken en te laten zien dat hij doof is voor de mening van mensen. Arnaut 
Danjuma, straks ook namens Nederland in Qatar, heeft als moslim ‘Alhamdulil-
lah’ (Eer aan God) op z’n Twitter staan. Voetballers van vandaag laten kortom 
nadrukkelijk zien dat zij geloven in God, Allah, of JHWH. 
 
Niet alles daaraan is mooi, ik besef dat. En toch ben ik geneigd de religieuze co-
ming-out van voetballers positief te waarden. Mariecke van den Berg (hoogle-
raar feminisme en religie) zegt: ‘Religie was iets voor oude mensen, die verge-
ten waren dat we geseculariseerd zijn. Maar als je Depay of Timber ziet bidden, 
moet je dat bijstellen. Het haalt het sneue imago van religie weg.’ 
 
De professor heeft gelijk. Voetballers zijn moderne iconen en zij geven per-
soonlijk geloof een plek terug midden in het leven van alledag. Daar zitten 
scherpe kantjes aan, absoluut. Maar dat religie niet meer iets is voor losers, is 
wat mij betreft pure winst. Of ook Oranje moet winnen in Qatar, dat weet ik 
niet. Ik hou de koning liever thuis. Maar verder wens ik u een mooi WK. 

SCHAGER NACHTVLINDERS XX: DACHT IK NOOIT DAT JE NOOIT MEER 

Ds. Arie Jan van der Bom 
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Op zondag 20 november zullen wij de zogeheten eeuwigheidszondag 
vieren. Een bijzondere zondag ter afsluiting van het kerkelijke jaar 
waarin wij de doden, de mensen die ons dierbaar waren en er niet 
meer zijn, gedenken. In het bijzonder gedenken wij de mensen die het 
afgelopen jaar zijn overleden en wij noemen hun namen één voor één 
en ontsteken voor elk van hen een kaars aan de Paaskaars die staat 
voor het Licht van Christus.  

 
Het is een eenvoudig ritueel, maar toch ook een heel bijzonder ritueel waarvoor bin-
nen onze samenleving alleen de godsdienst plaats en tijd lijkt in te ruimen. In dit ritu-
eel drukken wij uit dat het wegvallen van een mens niet onopgemerkt is gebleven. 
Niet voor ons persoonlijk, niet voor ons als collectief en nog minder voor ‘Hem’ die wij 
aanmerken als ‘Schepper en Hoeder van het leven’. Sterker nog, die ander blijft voort-
leven in onze herinnering of wat oneindig veel meer is: in de nabijheid van die Ander 
die wij ‘God’ noemen.  
 
Je zou hier misschien ook kunnen spreken van geestelijke of godsdienstige monumen-
taliteit. Want ‘in God’ houden wij die ander die wij missen moeten ‘voor eeuwig’ ge-
borgen. Dus zelfs als wij die ander niet meer kunnen herinneren of gedenken, al was 
het alleen maar omdat wij zelf eindig zijn, dan is daar de troost in de gedachte dat die 
ander nog altijd bij God ‘bedacht’ is en daarom op één of ander manier toch nog ‘be-
staat’ of zelfs ‘leeft’. 
 
Dat geestelijk monumentale wordt godsdienstig treffend uitgedrukt wanneer in bij-
belse taal gezegd wordt dat iemands naam staat ‘opgetekend in het boek des levens’ 
of ‘gekerfd in de palm van Gods hand’. Daaruit spreekt iets van de mens als een onuit-
wisbaar individu, als een naam die voor altijd blijft, als iemand die verschil uitmaakt in 
een verder onmetelijk en ogenschijnlijk onverschillig universum.  
 
In het gedicht ‘Lamento’ van Remco Campert wordt deze behoefte om een onuitwis-
baar monument voor een ander op te richten treffend onder woorden gebracht in een 
meer aardse vorm of in een meer herkenbare menselijke ervaring. In de herhalingen 
van een hakkelend en stamelend zoeken slaat een aanvankelijke aanname van ‘ik 
dacht dat je altijd maar’ om in een besef van ‘dacht ik nooit dat je nooit meer’. En die 
omslag verloopt over een ‘hier en nu’. Het springlevende heden van een schitterend 
geluk: het oeverriet, de zon, de ogen, de lucht, het water, de rimpelingen, de huid, de 
schouder, enz., het geluk dat misschien vanzelf sprak of waarvan je dacht dat het eeu-
wig duren zou, dat nu net afbreekt, is afgebroken, onomkeerbaar, voor altijd voorbij. 
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Ook dat of juist dat is monumentaal. Of beginpunt van het monument. Het gedicht 
laat hier iets zien van tijd, menselijke tijd en de diep menselijke behoefte om vast te 
houden aan dat waarvan we toch ook weten dat het tijdelijk is: het heden. Die dubbel-
heid, die ambiguïteit, die onmogelijkheid. Nu ja, lees zelf maar…  
 
 
Lamento 
Hier nu langs het lange diepe water 
dat ik dacht ik dacht dat je altijd maar 
dat je altijd maar 
hier nu langs het lange diepe water 
waar achter oeverriet achter oeverriet de zon 
dat ik dacht dat je altijd maar altijd 
 
dat altijd maar je ogen je ogen en de lucht 
altijd maar je ogen en de lucht 
altijd maar rimpelend in het water rimpelend 
 
dat altijd in levende stilte 
dat ik altijd zou leven in levende stilte 
dat je altijd maar dat wuivend oeverriet altijd maar 
 
langs het lange diepe water dat altijd maar je huid 
dat altijd maar in de middag je huid 
altijd maar in de zomer in de middag je huid 
 
dat altijd maar je ogen zouden breken 
dat altijd van geluk je ogen zouden breken 
altijd maar in de roerloze middag 
 
langs het lange diepe water dat ik dacht 
dat ik dacht dat je altijd maar 
dat ik dacht dat geluk altijd maar 
 
dat altijd maar het licht roerloos in de middag 
dat altijd maar het middaglicht je omkeren schouder 
je omkeren schouder altijd in het middaglicht 
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dat altijd maar je kreet hangend 
altijd maar je vogelkreet hangend 
in de middag in de zomer in de lucht 
 
dat altijd maar de levende lucht dat altijd maar 
altijd maar het rimpelende water de middag je huid 
ik dacht dat alles altijd maar ik dacht dat nooit 
hier nu langs het lange diepe water dat nooit 
ik dacht dat altijd dat nooit dat je nooit 
dat nooit vorst dat geen ijs ooit het water 
 
hier nu langs het lange diepe water dacht ik nooit 
dat sneeuw ooit de cipres dacht ik nooit 
dat sneeuw nooit de cipres dat je nooit meer 
 
Remco Campert 

Uit: 'Dichter'. De Bezige Bij, 1995 

NOG MEER GEDICHTEN…………. 

Diverse schrijvers/dichters onder onze gemeenteleden 
 
Weemoed 
Wanneer ik van een beuk of eik 
De takken hak 
De knoesten van tegenslag 
Verwijder 
Ontblader de kroon 
Die ik niet zag 
Dan blijft weemoed over. 
 
De zoete herinnering 
Als rechte stam 
De boom als balk 
Een splinter in mijn ogen 
Ik haar werkelijkheid ontnam 
Dan blijft weemoed over 
 
Gevelde levensbomen 



 

 
 23 

 
  

Met knoesten 
Verklaren een strijd 
Geen weemoed 
Het is een werkelijkheid. 
 
Arend Visser 
 
 
Nooit meer bang 
  
Ik hoop op een dag van wel gezegd 
de vrede aangezegd, 
geen kwaad meer dat wordt doodgezwegen, 
geen woord dat zonder liefde was gebleven. 
  
Ik zal juichen als de bloesem ontluikt 
en de geur naar de vrede ruikt, 
ik zal opkijken naar de hemelse sterrenpracht 
en wachten op weer een dag die lacht. 
  
Ik zie bomen wier takken zwaaien en groeten 
ik zie vrouwen die elkaar omhelzen en begroeten 
mannen die op elkaars schouder slaan en lachen 
en ouders die op hun blijde kinderen wachten. 
  
Zal er ooit een dag zijn van genoeglijke tederheden 
vol van vrolijkheid, waar geen pijn wordt geleden 
is het soms de hemel waarnaar ik verlang 
van het manna dat ik eet en ik nooit meer bang. 
  
Eugeen Hoekstra 
 
Gedenken in liefde 
Bij: Allerzielen 2 november /Eeuwigheidszondag 20 november 

 
En het is goed      
om te gedenken 
en hen te noemen 
bij hun naam 
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want eens toch is 
hun naam gegeven 
om hen te roepen 
bij ’t leven 
om hen te noemen 
na hun dood… 
 
En telkens weer  
gaat het verhaal  
dat er Één is 
een Reisgenoot 
die met je gaat 
en tranen droogt 
niet voor altijd 
maar altijd weer… 

 
Ide Wolzak 

 
ACTIVITEITENROOSTER NOVEMBER 2022-DECEMBER 2022 

 

13 nov zondag Rabbijn Lody vd Kamp 15:00 uur Callantsoog

14 nov maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

15 nov dinsdag Leerhuis "Quin" 20:00 uur Grote Kerk

16 nov woensdag Gemeente avond 20:00 uur Grote Kerk

20 nov zondag Aan tafel! 15:00 uur Grote Kerk

21 nov maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

21 nov maandag Film "La Ruche" 19:30 uur Scagon Theater

21 nov maandag Basiscursus Tieners 19:30 uur Grote Kerk

28 nov maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

30 nov woensdag Presentatie "(Kerk)mensen in beeld" 15:00 uur Grote Kerk

5 dec maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

6 dec dinsdag Leerhuis "Bart" 20:00 uur Grote Kerk

7 dec woensdag Koffie drinken 10:00 uur Grote Kerk

12 dec maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

12 dec maandag Basiscursus Tieners 19:30 uur Grote Kerk

13 dec dinsdag Leerhuis "Quin" 20:00 uur Grote Kerk

19 dec maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk
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Marc O’Polo
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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, 
1742AA, 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
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Kopwerk is de stichting voor protestants- 
christelijk onderwijs, die al haar p.c. basisscholen  
in noordelijk Noord-Holland aanstuurt.  

 

               In Schagen is dat 

             Voor informatie of een kijkje in de school neemt u contact op met:     

 Tjallina Liebregts, telefoon 0224 212933. 

 

Deze opmaak komt in een kader van 5x13,5 cm = een 1/4 pag. liggend  

Logo’s digitaal aangeleverd. 

 

• Ter vervanging in Onze Kerk vanaf oktober 2018. 

 

• De overblijvende ruimte komt bij de onderste advertentie   

van de PG Schagen - Actie Kerkbalans op die pag. 
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Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies 
Voor particulieren en bedrijven (incl. starters, zzp-ers)! 

 

06 - 48 52 78 30 
 

   Info@vesteringadministratie.nl 

KVK 61399922
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