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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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Markt 20 1741 BS Schagen
www.deposthoornschagen.nl  deposthoornschagen@xs4all.nl

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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat



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

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

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

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

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



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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VAN DE REDACTIE  

 
Het is winter, ik zit binnen met de verwarming aan. Maar niet te warm, we moeten na-
melijk ons gasverbruik goed in de peiling houden. Maar de vorst geeft ook aan dat we 
richting einde jaar gaan. Tenminste als we naar kalender kijken. Als kerk kijken we uit 
naar Kerst. In dit nummer kunt u lezen dat er rond Kersttijd weer allerlei activiteiten 
worden ontplooid. Kerst is toch een “familiefeest” en als er geen familie is dan kan de 
gemeente die rol voor een deel over nemen. We zijn er tenslotte voor elkaar.  
 
De overweging is dan ook op kerstgedachten gebaseerd. Het zijn jeugdherinneringen 
van onze dominee. Lezenswaardig. Daarna nog meer bijdragen van de dominee. Je 
vraagt je wel eens af: “Waar haalt hij de tijd vandaan in deze drukke tijd voor hem?”, 
maar dat terzijde. Verder aandacht voor kinderkerstfeest. Er zal weer, na 2 jaren van 
stilte (corona), een kindermusical worden uitgevoerd.  
 
Verder veel terugblikken op activiteiten van de afgelopen maanden. Bijvoorbeeld op 
het bezoek aan de synagoge in Alkmaar, de lezing van rabbijn Lody vd Kamp. Hieruit 
kunnen we wel opmaken dat onze gemeente nog “bruist” van de activiteiten en dat 
we een echte “levende” kerk zijn. Bedankt daarvoor.  
 
Het nieuwe jaar komt eraan en dan zal actie Kerkbalans van start gaan. Graag uw (fi-
nanciële) aandacht hiervoor. En mocht u nog niet uw bijdrage voor dit blad (drukkos-
ten zijn tegenwoordig ook hoog) geleverd hebben. Dit kan altijd nog. 
 
En als laatste wil ik noemen het interview van Wim Voorbraak met Arend Visser. Aan 
Arend hebben we te danken dat er nu in bijna elk nummer gedichten staan en niet al-
leen van hem. Ook anderen leveren hun “gedachten” in poëzievorm aan. 
 
Tenslotte dan de spreuk van de maand. 
 
Ik moet bereid zijn om op te geven wat ik ben om te worden wat ik wil zijn. 
 

     Albert Einstein      
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TER OVERWEGING 

Arie Jan van der Bom 
 

De vredevorst… 

Begin jaren ’80 woonde ik als jonge tiener in de Archipelbuurt van Den Haag. Ik herin-
ner me nog een grauwe dag. Zo’n dag die zich in niets onderscheidt. Een nutteloze 
dag. Het zal tussen kerst en oud-en-nieuw geweest zijn. In de namiddag. Mijn jongere 
broer en ik speelden, zoals zo vaak, voetbal. Die dag wat routineus en verveeld. Buiten 
op straat. Want ‘gamen’ ging nog niet en ‘Iphones’ bestonden nog niet. Vanuit onze 
ooghoek konden wij een groepje van wat oudere jongens zien naderen. Den Haag was 
in die tijd berucht om zijn agressieve jeugd. Vaak veel “zinloos geweld” ver voordat die 
term goed en wel bestond. Zonder een woord te wisselen gingen mijn broer en ik in de 
alert-modus. Zoals twee ranke hertjes die een troep wolven voelen naderen. Wat nu? 
Zouden we hard gaan wegrennen? Maar ja, dat zou averechts kunnen uitpakken, want 
dan zouden zij ons zeker achtervolgen. We besloten te blijven en onze angst te verber-
gen achter een façade van nonchalance. “Deze jongens zullen ons wel met rust laten”, 
hoopten wij, want wij waren te onbeduidend voor hen. Zij, in overtal en bovendien 
een kop groter dan wij. Dat met rust laten bleek al snel wat te optimistisch ingeschat. 
Plots stonden de twee kleinsten van de bende voor onze neus. Zij wilden natuurlijk 
hun waarde bewijzen ten overstaan van de anderen. “Waar zijn jullie kerstbomen?” 
Mijn broer en ik keken elkaar verbaasd aan. “Kerstbomen? Eh…welke kerstbomen? 
Wij hebben geen kerstbomen…” In een flits hadden mijn broer en ik wel begrepen wat 
hier aan de hand was. En voor onze situatie was dat bepaald niet een verbetering. In-
tegendeel. Deze jongens waren op kerstbomenjacht. Zij kwamen uit een andere straat 
in de buurt op zoek naar kerstbomen voor het grote straatvuur dat op oud-en-nieuw 
zou worden aangestoken. Een typisch Haagsche kersttraditie van de achterbuurten. En 
het was ook goed gebruik om de kerstbomen van de naburige straten en wijken te ro-
ven. Een robbertje vechten hoorde daar natuurlijk ook bij. Wat deze jongens echter 
niet wisten, was dat deze twee onschuldige gymnasiasten, zonen van een dominee, bij 
geen enkele straatbende hoorden. Daar ook geen interesse in hadden. En nog minder 
in het verzamelen van kerstbomen voor één of ander groot straatvuur. Vechten was 
ook niet ons ding. Rennen wel. Maar daar was het nu wel te laat voor. Wat nu? Zou-
den zij ons wel geloven op ons woord? Daar zag het niet naar uit. Althans niet nadat zij 
ons eerst een paar ferme tikken zouden moeten uitdelen. Zo ging dat meestal. Ik zat 
‘m duidelijk te knijpen. Innerlijk bereidde ik me al voor om de nodige klappen in ont-
vangst te nemen. Maar net toen de boel leek te ontsporen, hoorden wij een zelfverze-
kerde stem: “Hee, kappûh!” Het was de leider van de bende. In mijn herinnering, 
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gekleurd door angst, verscheen hij uit een rokerig mist zoals je dat in films wel ziet. 
Een stoere gestalte met een lange leren jas, millimeterhaar, misschien een lapje voor 
één oog en de tatoeage van een slangenkop rond de keel. Wij keken nog eens goed. 
“Maar hee, dat was Arthur!” Die jongen die zich bij elke school al onmogelijk had ge-
maakt en toen maar op het “gym” bij mij in de klas was geplaatst. Echt begrepen had-
den wij die stap nooit. En niemand legde het ons uit. Maar het had wel een hilarisch 
jaar opgeleverd. Arthur. De jongen die voor niemand bang was. De jongen met de 
grote mond. Tegen docenten, de conrector en de rector. De jongen ook die nooit iets 
deed voor school. Zijn rapport-gemiddelde zweefde rond de drie. Het had dan ook nie-
mand verbaasd, Arthur zelf nog het minst, dat hij na dat ene jaar alweer vertrok. Ar-
thur was ook de jongen die mij dat ene jaar grijnzend gevraagd had: “Jullie bidden 
thuis, hè?” Schoorvoetend had ik “ja” gezegd. Het was duidelijk dat hij dat allemaal 
maar onzin vond. Een keer had Arthur alle jongens van mijn klas uitgedaagd om met 
hem te stoeien. Wij met zijn allen tegen hem. Wij verloren. Nerds dat wij waren…De 
grijns van Arthur was altijd gebleven. Onverwoestbaar. En ook tijdens dat moment op 
straat was daar weer die grijns. Hij had ons herkend. En wij hem. “Hee, Arthur!” Mijn 
broer en ik lachten opgelucht. De twee frontsoldaten bonden in en lieten ons met rust. 
Blijkbaar had ik toch een plekje bij Arthur. Hij vond mij wel vermakelijk, geloof ik. Ik ge-
noot om duistere redenen iets van zijn respect en dus ook in dit geval zijn bescher-
ming. Maar Arthur had ook een hekel aan lafheid. Jongens zoals mijn broer en ik, 
nerds, die sla je niet!     

 

 

 

 

 

 

 

Een auto van de 
voedselbank komt 
de ingezamelde 
producten opha-
len: 18 kratten en 
een zakje aardap-
pelen. 
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KERKDIENSTEN 

18 december 2022, 4e advent 
Grote Kerk,  
10.00 uur   Ds. P. Verhoeff, Alkmaar, classispredikant 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Diaconie (algemeen) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en Kindernevendienst. 
Producten voor voedselbank : Wasmiddel 
 
24 december 2022 
Grote Kerk,  
Kinderkerstfeest  
16.30 uur: Musical: Het grote geschenk 
 
Kerstnachtdienst 
22.00 uur   pastor Mw. Louise Kooiman, m.m.v. Hale Bopp Four  
1 collecte   Diaconie (Rode Kruis Nederland) 
Organist  Caroline Schaap 
 
25 december 2022, 1e Kerstdag  
Grote Kerk,  
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom, Gezinsdienst 
1e collecte   Kerk (pastoraat) 
2e collecte   Diaconie (Kerk in Actie, Kinderen in de Knel) 
Organist  Caroline Schaap 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerdienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur : Kerstviering, zie elders in dit blad 

1 januari 2023, Nieuwjaarsdag  
Grote Kerk,  
11.00 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte   Kerk (pastoraat) 
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2e collecte   Diaconie (algemeen) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
 
8 januari 2023,  
Grote Kerk, m.m.v. Cantorij 
10.00 uur   Drs. G. Scholten, pastor NW Ziekenhuis, Den Helder 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Diaconie (algemeen) 
Organist  Ronald van der Veen 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk. 
 
15 januari 2023,  
Grote Kerk,  
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte   Kerk (pastoraat) 
2e collecte   Diaconie (Stichting : The Children : Our Future) 
Organist  Caroline Schaap 
Er is crèche en Kindernevendienst. 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur :   dhr. Jan Schrijver, lekendienst 
 
22 januari 2023,  
Grote Kerk,  
10.00 uur   Mw. Ds. W. Roobol, Nieuwe Niedorp 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Diaconie (Protestantse Kerk : Missionair werk) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk. 
 
29 januari 2023,  
Grote Kerk,  
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte   Kerk (pastoraat) 
2e collecte   Diaconie (algemeen) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en Kindernevendienst. 
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5 februari 2023,  
Grote Kerk,   
10.00 uur  Drs. G. Scholten, pastor NW Ziekenhuis, Den Helder   
1 collecte   Werelddiaconaat 
Organist  Ronald van der Veen 
Er is crèche, Kindernevendienst en Tienerkerk. 
 
12 februari 2023,  
Grote Kerk, Heilig Avondmaal m.m.v. Cantorij 
10.00 uur   Ds. A.J. van de Bom 
1e collecte   Kerk (pastoraat) 
2e collecte   Diaconie (Kerk in Actie) 
Organist  Sebastiaan Schippers 
Er is crèche en Kindernevendienst. 
 

BIJ DE DIENSTEN 

Ds. Arie Jan van der Bom met bijdrage van Louise Kooiman 
 
Kerstnachtdienst 
De Kerstnachtdienst begint om 22.00 uur en pastor Louise Kooiman uit Enkhuizen zal 
voorgaan. De Hale Bopp four, een mannenkwartet uit Enkhuizen, zal zingen en na de 
dienst wordt iedereen uitgenodigd voor een glas glühwein in de Hans Leijdekkers Zaal.  

Kerstdienst op 1e Kerstdag, zondag 25 december 
De kerstdienst valt dit jaar toevallig op een zondag. In deze dienst zal ds. Arie Jan van 
der Bom voorgaan. Het zal een feestelijke gezinsdienst worden met veel bekende 
kerstliederen en een klassiek kerstverhaal i.p.v. een preek. Wie van een goed kerstver-
haal houdt en in de kerststemming wil komen, zou zeker even moeten komen! En na 
de dienst is er bij de koffie en het kerstkransje nog uitgebreid de gelegenheid om el-
kaar een goede kerst te wensen. 

Dienst Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2023 

Nieuwjaarsdag is op een zondag. In deze dienst zal ds. Arie Jan van der Bom voorgaan. 
Vanwege de middernachtelijke festiviteiten van oud-en-nieuw zal de kerkdienst een 
uur later dan gebruikelijk beginnen, dus om 11.00 u. Na een korte viering zullen wij el-
kaar een gelukkig nieuwjaar toewensen in de HL-zaal. 
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MEELEVEN, MEEBIDDEN 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Wij leven mee met Klaas Zijlstra. Klaas kampt al een hele tijd met gemene gezichtspijn. 
De medicatie had vervelende bijwerkingen waarvoor Klaas zelfs behandeld moest wor-
den in Volendam. Inmiddels is Klaas weer thuis en maakt hij het naar omstandigheden 
redelijk goed. 

Wij leven mee Anke Suurland. Anke was in huis gevallen. Zij werkt nu aan haar revali-
datie in Den Helder. 

Wij leven mee met Sijtze Fennema. Het was bijzonder om Sijtze een kaars te zien bran-
den op de gedachteniszondag. Sijtze was al een tijdje onder dak in de Magnushof. 
Maar sinds kort is hij verhuisd naar het Max Plazierhuis waar hij het goed naar zijn zin 
heeft, nu hij tussen Ada van Ketel en Riet Kooger (allebei kerkleden) woont. 

Wij leven mee met Gerda Bulens. Gerda was ongelukkig gevallen onderweg naar de 
kerk op zondag. Jan Mechielsen heeft haar naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. 
Daar werd vastgesteld dat zij een gebroken pols had. Gerda is nu weer thuis, in het 
gips en herstellend. 

Wij leven mee met allen die nog te kampen hebben met corona of de naweeën ervan. 
In het bijzonder de mensen die lijden onder longcovid. 

Wij leven mee met alle zieken, fysiek of psychisch, in onze kerk of in onze directe om-
geving en wij brengen hen voor de Eeuwige in onze gebeden. 

GEZELLIGE KERSTMIDDAG! 

Ds. Arie Jan van der Bom 
  
Gezellige Kerstmiddag! 
Eigenlijk kun je alleen pas achteraf zeggen of iets ‘gezellig’ was. Maar ik durf nu al te 
beweren dat wij op donderdag 22 december een gezellige kerstmiddag voor jong en 
oud zullen houden! Vanaf 14.00 ben jij, bent u, van harte welkom om wat te drinken 
en wat te praten met de andere genodigden. Naast koffie en thee wordt er ook warme 
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chocomelk en Glühwein geschonken. We willen mensen aanmoedigen om zelfgebak-
ken koekjes, scones, cakes en wat al niet meer mee te brengen om uit te delen. Wie 
wil, kan een kerstbloemstuk maken onder de bezielende begeleiding van Margot van 
der Poll. In dat geval wel graag even van tevoren opgeven vanwege de aanschaf van 
het materiaal (via aj.van.der.bom@gmail.com of de intekenlijs in de kerk). De kinderen 
kunnen, als zij willen, hun kerstproject afmaken. En ondertussen zullen op de achter-
grond Christmas Carols te horen zijn van de beroemde Engelse colleges. Kom vooral en 
neem iemand mee! 
  
datum: donderdag 22 december 
plaats: Grote Kerk, Hans Leijdekkerszaal 
tijd: 14.00 — 18.00 u (vrije in- en uitloop) 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

Annemiek Plomp-Baas 
 
Van de kindernevendienst 
Onze poster vult zich inmiddels al aardig met mooie stickers en boven wordt elke zon-
dag hard gewerkt: het adventsproject is inmiddels in volle gang! 
Binnenkort vieren we weer het kerstfeest en dat kan dit jaar gelukkig weer samen in 
de kerk! Natuurlijk is er het kinderkerstfeest op 24 december, waar we allemaal heel 
veel zin in hebben. Maar ook op 1e kerstdag is er een heel mooi kerstverhaal. Wij zul-
len dan ook het resultaat van ons knutselproject aan iedereen laten zien! 
Ook voor het nieuwe jaar staat een weer een mooie verhalenserie op het programma, 
die je alvast kunt bekijken in het rooster hieronder. 
 
18 december:    Lucas 22:2-40 
25 december:  kerstviering, gezinsdienst. Geen kindernevendienst 
1 januari:   nieuwjaarsdag. Geen jeugdwerk 

8 januari : Mattheus 2: 1-17 Wijze mannen verwachten een nieuwe koning 

15 januari :  1 Koningen 16:29-17:6 Achab en Elia 

22 januari:  1 Koningen 17:7-24 Elia bij de weduwe in Sarefat 

29 januari:  1 Koningen 18 Elia offert op de Karmel 

5 februari 1 Koningen 19 Elia op de Horeb 

12 februari 1 Koningen 21 Achab neemt Nabot zijn wijngaard af 

 

mailto:aj.van.der.bom@gmail.com
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KINDERKERSTFEEST 2022 

Annemiek Plomp-Baas 
 
Kinderkerstfeest 2022 
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’.  
We zijn hard aan het oefenen en het belooft een heel mooi feest te worden! Iedereen 
is welkom! 
 

 
 
Nieuwjaarsdag: geen jeugdwerk 
Nieuwjaarsdag valt dit jaar op zondag. Op die dag slapen wij voor één keertje uit…er is 
geen jeugdwerk op 1 januari 2023! 
Vanaf 8 januari zijn wij dan weer fris en fruitig van de partij. Wij wensen iedereen al-
vast goede feestdagen toe! 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Annemarie Voorbraak 

Geef jij om je kerk? Doe dan mee! En zo is er weer bijna een jaar om en staat over een 
paar weken de Actie Kerkbalans weer voor de deur. Het komend jaar is de actie van 14 
januari t/m 28 januari. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. Het is best een or-
ganisatie voor de rentmeesters. We hopen dan ook dat we op alle lopers en loopsters 
een beroep kunnen doen. We gaan weer net als vorig jaar u alleen benaderen via de 
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brievenbus. Dat betekent dat er dus niet wordt aangebeld. Gelukkig kunnen we ook 
veel adressen benaderen via de email. Vorig jaar kreeg u nog een antwoordenvelop 
met een postzegel. De envelop krijgt u nog wel, de postzegel laten we achterwege. 
Ten eerste omdat het een kostbare zaak is en ten tweede omdat lang niet iedereen er 
gebruik van maakt. 

Het allerbelangrijkste is dat u, ook al maakt u direct geld over, altijd het toezeggings-
formulier aan Brenda doet toekomen. Dat mag ook gerust in de collectezak, of afgeven 
aan één van de rentmeesters. Natuurlijk kunt u ook het formulier ingevuld scannen en 
deze digitaal aan Brenda sturen. Als zij maar een toezeggingsformulier heeft. Het zou 
fijn zijn als het allemaal lukt. Want we gaan graag door, ook in 2023!! 

U heeft het wellicht gemerkt. Er liggen fleecedekentjes in de kerk. Omdat we de kerk 
niet meer warm stoken is dit een hulpmiddel om, als u het echt te koud vindt, gebruik 
van te maken. Schroom niet, ze zijn er voor. 

In 2022 hebben nog 140 adressen € 10 = €1400 overgemaakt voor het kerkblad. Dat 
was ongeveer de helft van wat er nodig is om Onze Kerk te laten verschijnen. Helaas 
moeten we nu melden dat er nog niet de helft, € 610 binnen is van wat we vorig jaar 
ontvingen. Dat ligt mede aan het feit dat de acceptgiro’s zijn verdwenen. Het zou na-
tuurlijk wel fijn zijn als we in januari kunnen melden dat het opgehaalde bedrag alsnog 
verdubbeld is. Ook de redactie van het kerkblad gaat graag door in 2023! 

NIEUWS UIT EENIGENBURG 

Trudy Tuinstra met bijdragen van Jan Schrijver en Janus van Hal 

Het Eenigenburger Gemengd Koor is blij weer het tra-
ditionele concert te kunnen geven in het intieme kerkje 
van Eenigenburg. Op de laatste zondag voor Kerst 
wordt het weer een afwisselende middag. Met enkele 
solisten uit eigen gelederen, een vleugje Westfries en 
een goud-van-oud lied dat op cabareteske wijze wordt 
gebracht. Het geheel onder de altijd verrassende lei-

ding van Cees Langedijk met pianiste Lydia Roozing aan zijn zijde. Na afloop de altijd 
gezellige nazit in het Eenigenburger museum met appeltaart en glühwein.  
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Zondag 18 december 15.00 u. Kerk open 14.30 u. Entree gratis, na afloop collecte ter 
bestrijding van de onkosten. Janus van Hal 

Zondag 25 december is de kerstviering om 10.30 uur. In deze viering gaat Ina Broek-
huizen-Slot voor en het Eenigenburger Koor verleent haar medewerking. Ook hier is 
iedereen van harte welkom. 

Het concertprogramma voor de eerste helft van 2023 is rond. U vindt deze op de vol-
gende pagina. Wilt u dit waar mogelijk delen met andere belangstellenden? 

CONCERTEN JANUARI-JULI 2023 

Datum 
8 januari:    Dixieland en meer Just old Dix. 
29 januari:    Liedjes om van te houden SimonèZ 
19 februari:   Liederen op Nederlandse gedichten. Het Grensland Trio 
12 maart:    Hollandse Hits uit de 17e eeuw De Zoete Inval 
2 april:   De mooiste klassieke liederen met pianobegeleiding Nico Seven-

huysen en Marian Habets 
16 april ;  Veul Westfries uit 't Frans! Dick Visser en vrienden 
14 mei;   Jazz. YesFriends 
11 juni:  Alle registers open met Dennis en Frank, Frank Bakker en Dennis 

van der Heijden 
25 juni:   Licht klassiek Hobo en Orgel Maud Sauer en Thea Riessebos 

Winterdienst in het kerkje van Eenigenburg. 

Op zondag 15 Januari vindt er weer een kerkdienst plaats in het kerkje van Eenigen-
burg. Voorganger in deze lekendienst is Jan Schrijver uit Sint Maarten, in het dagelijks 
leven biologisch-dynamische akkerbouwer-tuinbouwer op de Lepelaar in het Rijpje. De 
overdenking zal gaan over “Bijbelse wijsheden over geld” Als teksten heeft Jan geko-
zen uit het oude testament Deuteronomium 28: vers 12 t/m 13 en uit het nieuwe tes-
tament Johannes 2: vers 13 t/m 22. Het thema van de overdenking zal zijn: ”wat is de 
waarde van geld”. Voor Jan een uitdagend thema omdat hij vindt dat je op zondag en 
vooral in de kerk zo min mogelijk over geld moet spreken. In Spreuken 23 vers 5 kwam 
hij de tekst tegen: “want in een oogwenk is geld verdwenen: het krijgt vleugels en 
vliegt weg als een arend”. De organist is nog niet bekend, maar Jan zal proberen mooie 
bijpassende liederen uit te zoeken zodat het een feestelijke dienst gaat worden aan 
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het begin van het nieuwe jaar 2023. Zondagmorgen 15 januari 10.30 uur in het kerkje 
langs het pad van de Surmenhuizerweg 29 1744JB Eenigenburg.  

PROEVEN EN PRATEN OVER ONS DAGELIJKS BROOD 

Jan Prij 

Op 11 januari vindt er in Middenmeer voor het eerst sinds lange tijd weer een Ringbij-
eenkomst plaats voor de leden van de kerken in de Noordkop. U bent van harte wel-
kom in Middenmeer voor een gezamenlijke maaltijd. Maar dit wordt niet zo maar een 
maaltijd. Dit wordt: “ Proeven & Praten”. 

We gaan samen genieten van een heerlijk driegangenmenu. Tijdens de maaltijd luiste-
ren we naar de verhalen van mensen uit de voedselketen. Welke weg hebben de pro-
ducten afgelegd voor ze op ons bord beland zijn? Zo krijgen we inzicht in ons complexe 
voedselsysteem. We krijgen ook mooie gespreksvragen om open met elkaar het ge-
sprek aan te gaan. 

Aan de hand van een spelvorm ontdekken we welke belangen er allemaal komen kij-
ken bij het voedselsysteem en kan iedereen ontdekken wat hij / zij zelf belangrijk 
vindt. Het blijft allemaal dicht bij de praktijk en de maaltijd is lekker. Door naar de ver-
halen te luisteren tijdens het eten, prikkel je al je zintuigen. Zo voel, hoor, proef en zie 
je wat je eet. Dit maakt proeven & praten een hele beleving. Deze maaltijd helpt ons 
om vanuit een bijbels perspectief naar ons voedsel te kijken. We kijken (weer) met 
verwondering naar ons dagelijks brood. 

Zin om mee te doen? 

Datum: 11 januari 2023. 
Tijd: 17.00 tot 19.00 uur 
Plaats: Ontmoetingskerk, Professor Ter Veenweg 4, 1775 BH Middenmeer. 
We vragen om een bijdrage van € 5,-- in de kosten van de maaltijd. Meer weten? Kijk 
op https://proevenpraten.nl 
Opgeven tot maandag 9 januari bij: Siep Rienstra ( email: rienstra.siep@gmail.com) 

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN E.O. 

Arjen Poley 
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Oecumenische vesper 22 januari 2023 

Op 22 januari 2022 organiseert de Raad van Kerken Schagen de oecumenische vesper 
in de Week van gebed voor de Eenheid van de christenen. Dat zal ook het thema van 
die vesper vormen. 

Deze vesper zal weer regio-centraal in de kerk van Schagerbrug plaatsvinden. De inlei-
ding op de lezingen zal door catechist Monica Wildeboer verzorgd worden, terwijl de 
mannengroep van Jan Schraal de zang zal ondersteunen. 

De laatst in oktober 2022 gehouden oecumenische vesper n.a.v. de Vredesweek, was 
de eerste na de coronatijd. Die vesper vormde een goed begin van wat moet uit-
groeien tot een oecumenische traditie in onze regio. We hopen ook bij deze vesper 
weer velen van u te ontmoeten. 

22 jan 2023, 17:00 Oecumenische vesper in de kerk van Schagerbrug (Schagerweg 40) 
inloop – en ontmoeting bij koffie – vanaf 16:15 uur. 

TAAKGROEP LEREN EN DOEN 

Rik Laernoes 
 
Donderdag 22 december 2022 
Een gezellige kerstmiddag!! Zie voor uitvoerige informatie elders in dit kerkblad. 
Kom binnen vanaf 14.00 uur, tot 18.00 uur is ieder welkom na aanmelding. 
  
Woensdag 11 januari 2023 FILM-middag/avond 
De aangrijpende Franse film ‘Il y a longtemps que je t’aime’ wordt gedraaid. We 
draaien hem 2 keer zodat iedereen in de gelegenheid is de film te zien. 
‘s Middags om 14.00 uur- inloop vanaf 13.30 uur koffie/ thee staat klaar - en ’s avonds 
om 19.30 uur – inloop vanaf 19.00 uur, koffie/ thee staat klaar. 
De titel van deze indrukwekkende film verwijst naar het Franse volksliedje ‘À la claire 
fontaine’, over een verloren liefde, dat meermalen terugkomt in de film. 
De film wordt in de verwarmde HL-zaal gedraaid.  
 
(Kerk)Mensen in beeld 
Op woensdag 25 januari 2023 vertoont Wim Voorbraak nogmaals ‘(Kerk)Mensen in 
beeld’. We doen het nu ’s avonds om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
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Koffie en thee staan dan klaar. Ieder die er op woensdagmiddag 30 november niet bij 
kon zijn, kan er wellicht nu wel bij zijn op de avond. 
Weer in de HL-zaal die redelijk warm zal zijn. Dus voor kou hoeft u nu weg te blijven. 
  
‘Alle 7 goed’ 
Nu al vast maken we melding van een bijzondere kerkdienst op zondag 26 febru-
ari 2023. 
Kees Posthumus, theoloog en theatermaker, zal op een speelse wijze de zeven werken 
van barmhartigheid onder de aandacht brengen. 
Het is nog maar de vraag of naturisten wel zo blij zijn met de opdracht de naakten te 
kleden. Het adamskostuum bevalt hun prima. En lang niet iedereen wordt even en-
thousiast bij het voorstel de vreemdeling te herbergen. Anders was ons asielbeleid wel 
humaner. Natuurlijk, de zeven werken van barmhartigheid deugen, daar is geen speld 
tussen te krijgen dat het goed is om die te doen. 
In het volgende kerkblad komen we erop terug. Maar, nu vast de datum noteren. 
  
Nabetrachting 

Lezing Lody van der Kamp 
In een goedgevulde kerk in Callantsoog 
hield rabbijn Lody van der Kamp zijn indruk-
wekkende verhaal. De titel van de lezing: 
‘Joods -christelijke cultuur, waar hebben we 
het over?’ 
De rabbijn was niet enthousiast over de 
term. Het sluit de moslims uit. Hij verhaalde 
van zijn jeugd in Enschede waar iedereen 
nog rekening hield met elkaar. 
De gereformeerde buren maaiden het gras 
niet op zaterdag als zij, als joods gezin, de 
sabbat vierde. En zelf hielden ze rekening 

met hun christelijke buren. Op zondag werd er geen was buiten gehangen. Heel ge-
woon in die tijd. Hij keek er met genoegen op terug. 
Dan kwam ook het antisemitisme ter sprake. Dat moesten we vooral niet overdrijven. 
Het antisemitisme is niet erger dan bv. racisme of homohaat. 

Foto: Marc Moussault 
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Zo was hij eens - op verzoek van een tv-programma - met een joodse jongen, beiden 
met keppel, 10 uur door diverse wijken in Am-
sterdam gelopen. Resultaat:  Twee heel kleine 
incidentjes die niets voorstelden, maar uitver-
groot op de tv. Een mooie en indrukwekkende 
‘Middag met Rabbijn Lody van de Kamp’. 
  
Bezoek synagoge Alkmaar 
Met 14 belangstellenden hebben we op maan-
dag 14 november een bezoek gebracht aan de 
synagoge Beet David in Alkmaar. Een van de 
leden van de synagoge, de heer Henk Scheel-
kens, heeft ons uitvoerig geïnformeerd over de 
geschiedenis van de joden en hun synagogen 
in Noord-Holland, in het bijzonder van de syna-
goge in 
Alkmaar. Na de oorlog was het niet mogelijk 
de synagoge weer te gebruiken. De oorlog had 
diepe gaten geslagen in de joodse gemeen-
schap. Het gebouw is lange tijd in gebruik ge-
weest bij de baptisten. Maar sinds een aantal 
jaren is de synagoge weer in oude luister her-
steld en worden er weer diensten gehouden. 

Op de plaats van het doopbad van de baptistengemeente bevindt zich nu weer de Hei-
lige Arke met de Thorarollen. 
Een kleine groep – de synagoge telt 40 leden – weet de synagoge weer nieuw leven in 
te blazen. Aan het einde van het bezoek blies hij op de sjofar, de ramshoorn, die klinkt 
tijdens het joodse Nieuwjaar, het Rosj Hasjana. 

VAN DE ADMINISTRATEUR 

Brenda Plak-van Oostwaard 

Vrijwillige bijdrage in de drukkosten van ons kerkblad.  
Inmiddels is er een bedrag ontvangen/toegezegd van € 610,00. Een ieder hartelijk 
dank voor zijn donatie. Voor degene die PG Schagen een automatische incasso ver-
strekt hebben voor het incasseren van de bijdrage kunnen wij u mededelen dat wij dit 
bedrag binnenkort van uw rekening zullen incasseren. Heeft u nog geen 
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donatie/toezegging gedaan dan kan dat alsnog. Tot op de dag van vandaag ontvang ik 
nog verzoeken om de bijdrage te incasseren. 

U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer NL55 RABO 0373 7285 22 
t.n.v. Protestantse Gemeente te Schagen. Graag even met de vermelding “bijdrage 
kerkblad”. 

COLUMN : IK MIS JE 

Ds. Peter Verhoeff 

Bij vrijwel iedere gemeente hoor ik het. ‘Corona is over, gelukkig. Maar we hebben 
lang niet iedereen terug in de kerk.’ Ik zie het zelf ook, elke week als ik ergens gast-
voorganger ben. Namen weet ik vaak niet. Maar gezichten mis ik. Die ene man, dat ge-
zin, of die vrouw met wie ik ooit zo’n bijzonder gesprek had na de dienst. Ze zijn er 
niet. En ik mis ze. 
 
Bij nadere beschouwing blijkt dat de groep mensen die we niet meer zien in grote lij-
nen bestaat uit drie categorieën. De eerste zijn ouderen. Sommigen van hen durven 
gewoon nog steeds niet echt de deur uit. Een tweede categorie betreft gezinnen. Zij 
hebben in Coronatijd ontdekt hoe kostbaar vrije tijd is. Zondagochtend is even tijd 
voor jezelf, voor elkaar, en voor anderen. 

De derde categorie bestaat uit mensen die de luxe van de laptop hebben ontdekt. De 
kerk in bed, of op de bank. Koffie erbij, en zo horen we dominee ook. Zelf geloof ik ei-
genlijk helemaal niet zo in online vieringen. Voor degenen die fysiek niet meer kunnen 
is het natuurlijk een uitkomst. Maar voor veel anderen, is de online dienst dan niet de 
eerste stap naar de uitgang? 
 
Naar mijn overtuiging is geloven namelijk niet in de laatste plaats gemeenschap zijn. 
Gekend worden, elkaar zien en ontmoeten, dat is een gestalte van het evangelie. We 
vieren dat met het sacrament van de koffie. En die drink je niet alleen in bed, met de 
laptop op schoot. Die drink je na de dienst. En vooral: met elkaar. 

De vraag is dus: kunnen we mensen terugkrijgen? En volgens mij valt in alle drie ge-
noemde categorieën nog winst te boeken. Dat begint met kijken. Wie zijn er niet 
meer, die er vóór Corona wel waren? In bijna elke gemeente zijn de namen bekend. 
Waarom stappen we niet op hen af? ‘We missen je. Wat kunnen we doen om je te 
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helpen je plaats weer in te nemen?’ 
 
Uit verlegenheid zetten we die stap vaak niet. Maar daarmee doen we de ander te-
kort. Ik hoorde ooit het verhaal van een vrouw die bijna twee jaar niet in de kerk was 
geweest. Een relatie op de klippen, een moeilijke tijd achter de rug, zo kan het gaan. 
Maar niemand was komen vragen wat er was. ‘Het ergste’, vertelde ze, ‘was dat nie-
mand me had gemist.’ 

Gemist worden is misschien wel een van de mooiste gevoelens die er zijn. Je doet er-
toe, je bent belangrijk. Zeker in de kerk mogen we elkaar dat gevoel niet onthouden. 
Deze decembermaand, met Kerst voor de deur, is bij uitstek de tijd om elkaar te mis-
sen. Én om daar iets mee te doen. ‘We zien je maar zo weinig, we missen je.’ Dat is ge-
noeg. ‘Ik mis je.’ 

VAN DE SCRIBA 

Arjan Plomp 

Sinds mijn vorige bijdrage aan het kerkblad heeft er een vergadering van de voltallige 
kerkenraad plaatsgevonden op 23 november. Daarnaast was er een gemeenteavond 
op 16 november. De volgende samenvatting is door Paulien Knol en Arjan Plomp ge-
schreven: 

Begrotingen 
De begrotingen voor 2023 van zowel de kerkrentmeesters als de diaconie zijn bespro-
ken en goedgekeurd. 

Ondanks dat er nu geen pastoraal werker meer op de begroting staat, is de begroting 
opnieuw fors negatief met ruim 53.000 euro. De kerkrentmeesters lichten toe: ook de 
kerk ontkomt niet aan de sterke inflatie en dat zullen we terugzien bij de verwachte 
uitgaven. De afdracht aan Centrale Kas neemt toe naar meer dan 100.000 euro. De 
vrijwillige bijdrage zal vermoedelijk ook lijden onder de heersende inflatie. In de be-
groting zijn hogere energielasten voorzien. Hier is nog enige tijd over doorgesproken 
om nadere toelichting te krijgen, immers, de kerk wil ook serieus energie besparen 
door minder te stoken om deze kostenpost binnen de perken te houden. In het alge-
meen geldt dat er zeer behoedzaam is begroot, waardoor er een aanzienlijke kans is 
op meevallers. Zoals genoemd aan het begin: de kerkenraad heeft de begroting goed-
gekeurd. 
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De begroting van de diaconie is licht positief. De diaconie is momenteel op zoek naar 
project(en) om deze te ondersteunen. Ook is er gesproken of de armoede, die zo veel-
vuldig in het nieuws is, wel voldoende in beeld is. U kunt ook zelf altijd de diaconie at-
tenderen op een situatie van armoede. 

Dienstenrooster 2023 
Het dienstenrooster voor 2023 is kort besproken en verder goedgekeurd. Deze staat 
inmiddels ook op de website. Een klein aandachtspunt: de dienst op Nieuwjaarsdag zal 
een uur later beginnen: 11.00u aanvangstijd. 

Website 
Er is door enkele mensen inmiddels de nodige tijd gewerkt aan de inhoud van onze 
website. Nog niet alle punten zijn inhoudelijk bijgewerkt, maar inmiddels willen we 
wel de huidige structuur van de website gaan overbrengen naar een nieuw te ontwer-
pen website. Daarnaast hebben we in een eerdere vergadering uitvoerig stilgestaan bij 
enkele, mogelijke logo’s en uiteindelijk hebben we besloten dat we het logo van de 
landelijke PKN willen gaan doorvoeren in combinatie met “Protestantse Gemeente 
Schagen”. Dit logo staat ook al enige tijd op de buitenzijde van onze kerk nabij de deur 
en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt met de Actie Kerkbalans. We mogen dit logo rech-
tenvrij gebruiken. 

Er is ook gesproken met externe webdesigners en er is nu opdracht gegeven aan web-
designer Marieke Kuit en webontwerper Odin van Rijswijk om te gaan werken aan het 
ontwerp van een nieuwe website; zij wonen overigens in Schagen. De bedoeling is dat 
er een nieuwe website rond Pasen 2023 online komt. 

Er zijn ook rechtenvrije en mooie foto’s nodig voor de website. Hier willen we zelf als 
kerk voor zorgen en er zijn inmiddels al diverse foto’s genomen en beschikbaar. Mocht 
u mooie foto’s beschikbaar hebben, die door u zelf zijn gemaakt en vrij beschikbaar 
stelt aan ons, dan stellen we dat op prijs. Foto’s betreft dan met name het interieur, 
maar ook de buitenzijde van de kerk. Denk ook aan onze locatie in Eenigenburg. Als er 
geschikte foto’s zijn, waar ook mensen (gemeenteleden) op staan, dan treden we in 
verder overleg met betrokkenen. U kunt hiervoor contact opnemen met Arjan Plomp 
en foto’s graag voor Nieuwjaar beschikbaar stellen. 
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Gemeenteavond november 2022 

Er waren 32 gemeenteleden aanwezig. 

Na de opening volgde de rondvraag: 

· Vraag: Wordt er ook gekeken naar vermindering van energie door het uit doen van 
de lampen. Antwoord, alle lampen worden vervangen door ledlampen, dit is bijna vol-
tooid. 

· Vraag: zou er een foto van het liturgisch bloemschikken op de website kunnen. Ant-
woord ja, maar de pagina’s worden regelmatig ververst, dus het blijft er niet jaren op 
staan. 

· Vraag: hoe zit het nu met de pastorale bezoeken, hoe komen de zieken en kwetsba-
ren in beeld? Antwoord: zoals het altijd geweest is, als je hoort dat iemand ziek is of 
bezoek nodig heeft dan geef je dit door aan Arie Jan. Verder doet de bezoekcommissie 
zijn best om alle gemeenteleden van een bepaalde leeftijd te bezoeken bij verjaarda-
gen. Ook de pastorale raad en diaconie blijven hun bezoeken doen. De wijkindeling zo-
als die was functioneert niet meer, dus die wordt binnenkort herzien. 

· Vraag: wat doen we met de voorbede en AVG? Antwoord: als er voor iemand voor-
bede gevraagd wordt moet je eerst nagaan of diegene dat wel wil en of diegene met 
naam en toenaam genoemd wil worden. 

· Vraag: kunnen de mededelingen niet op een andere manier om papier uit te sparen. 
Antwoord: hierover is teveel verdeeldheid, we laten het zoals het nu is. 

Na de rondvraag hebben we met elkaar gekeken wat er allemaal gedaan wordt en wie 
waar aan mee doet, of wil gaan doen. Dit was om iedereen er weer bewust van te ma-
ken hoe veel er al gedaan wordt. 

Daarna kwam het laatste deel: Hoe vind je dat kerkenraad functioneert en wat mis je 
nog. 

Over het algemeen was men tevreden over het werk van de kerkenraad. 

Er waren ook nog suggesties: 
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1. Graag weer een levensloopgroep. 
2. Pastorale eenheden in een nieuw jasje? 
3. Het stukje van meeleven en meebidden in Onze kerk graag door de predikant ge-
schreven. 
4. De diensten eens wat anders, minder statisch, meer themadiensten, bijvoorbeeld 
een poëzie-dienst, een jonge-ouder-dienst. Daarbij aandacht voor liturgie in het licht 
van verandering. 
5. Als de cantorij eenstemmig meezingt met de gemeente hoeft de cantorij niet te 
gaan staan en hoeft de dirigent niet te dirigeren. 
6. De kwaliteit van het geluid in de gaten houden met name in de hoge banken. 
7. Kan er weer een knoopmicrofoon komen voor de verstaanbaarheid? 
8. Als we een nieuw lied zingen kan dit dan vaker gezongen worden zodat we het echt 
kunnen leren, bijvoorbeeld lied van de maand? 
9. In het kader van communicatief zou er misschien eens een filmpje van de neven-
dienst opgenomen kunnen worden dat gedeeld wordt op Youtube met inachtneming 
van de AVG? 
10. Misschien een denktank eenzaamheidsbestrijding? 
11. Kerk open! 
12. Eenigenburg meer integreren. 
13. Kinderen naar voren laten komen bij de zegen en hen dan apart zegenen, daarna 
de gemeente zegenen. 
14. Begeleidt ons bij het nadenken over vernieuwingen. 
15. Zou er bij het avondmaal niet alleen druivensap geschonken kunnen worden? An-
ders meer duidelijkheid over wat wijn is en wat druivensap 

Deze suggesties bespreken we in de kerkenraadvergadering. 

We sloten af met het zingen van gezang 416. Daarna was er nog gelegenheid om el-
kaar te spreken onder het genot van een drankje. 

VAN DE DIACONIE 

Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collecte(s). 

Collecte 24 december : Kerstnachtdienst, Rode Kruis Nederland 
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In deze tijd van hoge(re) prijzen zijn er mensen die de eindjes niet meer aan elkaar 
kunnen knopen. Het Rode Kruis (Nederland) heeft voor het eerst in haar bestaan 
besloten om in Nederland voedselpakketten te verstrekken. Met uw bijdrage kunt 
u dat mogelijk maken. De diaconie zal de opbrengst van deze collecte verdubbe-
len.  
 
Collecte 25 december : Kerk in Actie (kinderen in de knel) 
 
Sta op voor kinderen in de knel 
 
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, oor-
log, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze kinderen mee 
te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met 
Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee 
met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de loop van 2022 maken we bekend 
welk kinderproject het meest urgent is en ons kerstproject wordt. 
 
 
Collecte 15 januari : Stichting The Children : Our Future 
 
In Oeganda is na de covid-periode een tijd aangebroken waarin veel mensen hun baan 
verloren hebben en daarnaast zijn, net als hier, de prijzen gestegen. De Stichting helpt 
de mensen om het mogelijk te maken dat hun kinderen naar school kunnen. Meer info 
op www.thechildrenourfuture.nl. 
 
 
Collecte 22 januari : Protestantse Kerk, missionair werk Ondersteuning gemeenten 
 
Goed toegerust aan de slag 

Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als 

betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire pre-

sentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het is verantwoorde-

lijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust. De Pro-

testantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen 

vrijwilligers en professionals hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en 

ervaringen uitwisselen. 
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Collecte 5 februari : Werelddiaconaat 
 
Pakistan - Vaktraining voor jongeren 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie 
schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie begeleidt de 
jongeren na de opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook 
helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de 
toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch 
zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden 
bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.  
 
Collecte 12 februari : Kerk in Actie 
Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie 
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte 
en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor af-
hankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerin-
nen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen 
die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kun-
nen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkom-
sten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 
 
 

AAN TAFEL 

Corine Leijdekkers 

Op zondag 15 januari is er weer een Aan 
tafelmaaltijd in de kerk op de Markt in 
Schagen. 
U bent van harte welkom. Vanaf 15.20 uur 
is de inloop en om 16.00 uur is de ope-
ning. 
Vanwege de hoge energiekosten wordt de 
maaltijd nu gehouden in de Hans Leijdek-
kerszaal. 

Dat betekent minder plaatsen dus meldt u tijdig aan. Mocht er geen plaats meer zijn 
kunt u op de lijst voor de volgende maaltijd gezet worden. 
Ook is het handig dat u in dat geval uw telefoonnummer doorgeeft zodat u gebeld 
kunt worden als er afmeldingen zijn. 
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U kunt zich aanmelden tot woensdag 11 januari bij Truus Folkertsma tel. 298403 of bij 
Ineke Draijer tel.296794/ 06-52569991. 

 

GEDACHTEN BIJ DE KERSTSTAL; TERUG NAAR ASSISI. 

Wim Voorbraak 

Onze katholieke broeders en 

zusters halen de kerststallen 

weer tevoorschijn. Onder de 

grote rivieren vinden we 

zelfs levende Kerststallen 

met dieren en acteurs. Alle-

maal, dankzij Sint Franciscus, 

1182-1226, de heilige in 

wiens voetsporen we een 

aantal dagen in september 

verkeerden tijdens de ge-

meentereis met Louise Kooi-

man en Corine Leijdekkers. 

De kerststal voldoet ook in 

protestantse gezinnen om 

aan jonge kinderen het kerstverhaal uit te leggen. Dat was ook de reden waarom Fran-

ciscus de kerststal introduceerde om de vaak, niet geletterde toehoorders het verhaal 

van het kindje Jezus te kunnen vertellen. Hij kreeg hiervoor van de toenmalige paus 

toestemming.  

Verrast waren wij op een avond toen we buiten ons hotel een bakstenen pad ontdekte 

met op elke steen een naam. Eerst dachten we aan joodse herinneringsmonumentjes 

zoals we die in Nederland kennen. De volgende dag hoorde we van onze gids dat het 

hier om een bedevaart pad ging waar door veel Italianen aan mee was betaald. Hun 

namen staan vermeld op de verschillende klinkers. 

Het pad begint bij de Santa Maria degli Angeli en eindigde in Assisi, boven op de heu-

vel (zie foto met regenboog, achter in het blad) 

 

Op pad naar Assisi: De stenen met de namen 
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De Santa Maria is een reusachtige koepelkerk waarvan de bouw begon in 1569. In die 

tijd was de kerk qua grootte de zevende kerk op aarde. Kerk en tuin omvatten de be-

langrijkste momenten uit Franciscus leven, het kerkje waar hij zijn roeping ontving, de 

plek waar hij stierf en de plek waar hij zichzelf kastijdde. Centraal in de kerk, onder de 

koepel bevindt zich het graf van Franciscus. Buiten de kerk bevindt zich de Rozentuin, 

het enige wat nog overgebleven is van het bos waar Franciscus met zijn medemonni-

ken leefde en waar hij volgens de overleveringen, sprak met de tortelduiven. 

Bij de kerk begint het klinkerpad wat ons 

hotel passeerde en door ons ontdekt was 

de vorige avond. Het pad ging daarna 

verder, de heuvel op met boven op de 

heuvel Assisi met het klooster, de boven 

en onderkerk van Sint Franciscus Basiliek, 

de kerk met het graf van Santa Clara, de 

stichteres van de Clarissen enzovoort, en 

boven alles uit het kasteel de Rocca Mag-

giore.  

’s Avonds hadden we binnen onze groep 

in de kapel van ons hotel een discussie 

over biechten. Voor mij als protestant 

was het opmerkelijk dat in de  die mid-

dag bezochte kerk de Santa Maria degli 

Angeli nog mensen in de rij stonden om 

te mogen biechten. 

We stelden samen vast dat historisch, 

in de RK kerk de biecht te veel verbon-

den is geweest met verkeerd gedrag en straf daarvoor. Ook het hokje waar je naar bin-

nen gaat hielp hieraan mee. Mede daardoor is de biecht in West Europa niet meer po-

pulair. Samen concludeerden dat een goed en eerlijk gesprek op gelijk niveau erg 

waardevol kan zijn, tussen protestanten en katholieken onderling maar ook tussen 

protestanten onder elkaar en katholieken onder elkaar.  

En dat allemaal beleefd op dezelfde dag 

Meer over Franciscus: https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_van_Assisi 

Een goed gesprek in Assisi 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Franciscus_van_Assisi
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DICHTER 

Wim Voorbraak 
 

Ik schrijf deze tekst op 5 december. Ik herin-
ner me van vroeger dat het zwoegen was 
om op de middag voor Sinterklaas de ont-
brekende Sinterklaas-rijmen klaar te krijgen. 
Vanmiddag geen rijm maar een bijdrage 
voor ons kerkblad. Het gaat ook niet om rij-
melarij maar om serieus bedoelde gedich-
ten. In september verscheen het eerste ge-
dicht in ons blad, de laatste keer telde ons 
blad zelfs 3 gedichten. We zijn er als redactie 
blij mee, omdat we samen, u als gemeente-
leden en wij als redactie proberen ons blad 
leesbaar te houden, voor elk wat wils. 
 
Een van de eerste gedichten in ons blad was 
er een van Arend Visser. Over Arend straks 
meer. Hij had een gedicht ter overdenking 

voorgelegd had aan de leden van de gespreksgroep “Wat geloven wij?” waar hij lid van 
is. De gespreksgroep is ooit geïnitieerd door Louise Kooiman en nu voortgezet door 
Jan Prij. Het was Jan die het gedicht aan de redactie toestuurde voor opname in het 
blad. Hij vond dat het meer mensen gedeeld moest worden dan alleen die van de ge-
spreksgroep.  
Misschien heeft u het gelezen, het stond zoals eerder gezegd, in het september num-
mer, de titel was “Herfst”. Het was de  
eerste keer dat Arend een gedicht deelde met zoveel mensen. Normaliter liet hij zijn 
gedichten alleen lezen aan zijn vrouw Lyda en zijn zussen Anneke en Gina.  
De inspiratie doet Arend vaak op al wandelend in de natuur, soms vergezeld van de 
hond. Toevallige observaties zijn vaak de start van een overdenking die later weerge-
geven wordt in dichtregels. Zo heeft hij inmiddels een ordner vol, zie foto. Zo ontstond 
ook het gedicht, hierbij afgedrukt, getiteld: ”van God los”. 
De dichter ervaart alleen binnen de kerk nog gemeenschap. We zijn als samenleving 
een verzameling individualisten geworden. Er is steeds minder homogeniteit: de sa-
menleving dreigt uiteen te vallen. We raken steeds meer “van God los”, zeker van zijn 

Arend Visser 
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“Tien woorden” aldus de dichter. We 
doen alsof we God zelf zijn. Blijf niet 
haken in de discussie over welk gods-
beeld nu de juiste is. Maar ga eerst 
over tot het zo veel mogelijk naleven 
van de 10 geboden. Juist in het “sa-
men doen” zul je God ervaren.  
 
 
Wie is Arend Visser? 
Arend is gepensioneerd boekhouder. 
Hij runde met zijn vrouw Lyda een ad-
ministratiekantoor tot voorbij zijn pen-
sioendatum. Afgelopen jaar werd hij 
ernstig ziek en stootte híj zijn admini-
stratieve werkzaamheden af. Hij kroop 
volgens eigen zeggen “door het oog 
van een naald”. Begin van het jaar trad 
volledig herstel in. Sinds die tijd leeft 
hij dankbaar voort, zijn gedachten zo 
nu en dan uitdrukkend in een gedicht . 
 

 

WWW.KERKOPDEMARKTSCHA-
GEN.NL 

Bernard Lucas 

Het is nu meer dan twintig jaar gele-
den dat ik mijn eerst website maakte. Een website over de kerken in Schagen. Het was 
een site met heel veel informatie en foto’s. In 2013 ontstond er een nieuwe website 
voor www.pgschagen.nl en heb ik zelf een website opgezet voor de geschiedenis van 
de kerk op de Markt en het orgel met het programma Joomla. Immers, het kerkge-
bouw, een rijksmonument, en het prachtige van Dam orgel mogen gezien worden! De 
vorige maand bleek ineens dat mijn website niet meer werkte. Het programma was 
verouderd vertelde de provider (Een provider is een commercieel bedrijf dat ervoor 
zorgt dat je website op internet te zien is). Wat nu? Ermee stoppen of toch maar een 
site opzetten met een programma als bijvoorbeeld Wordpress? Dat laatste heb ik 
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gedaan in de hoop er anderen een plezier mee te doen en het is vrij gemakkelijk te 
doen. Mocht u zelf een hobby hebben en deze willen delen met anderen op internet 
dan kan ik Wordpress aanbevelen. Neemt u eens een kijkje op de site en mocht u nog 
aanvullingen hebben, dan hoor ik het graag! 

BEDANKJE 
 
 Beste gemeenteleden, 
 
Het is inmiddels een half jaar 
geleden dat we met de Alpe d-
Huzes in Frankrijk hebben mee-
gedaan. Het is Wouter gelukt 
de berg, de Alpe d'Huez, twee-
maal op te fietsen!  
Tijdens Wouter zijn eerste rit 
naar boven, zijn Melle, Merel 
en ik (Marjenke) vanaf bocht 1 
naar boven gelopen. Daar heb-
ben we op Wouter zijn boven-
komst gewacht en met zijn vie-
ren zijn we de finish over ge-
gaan. 
Voor deze dag zijn we met ons 
gezin een week in Frankrijk ge-

weest. Deze week was mooi en natuurlijk ook emotioneel. 
 
Langs deze weg willen we nogmaals onze grote dankbaarheid uiten voor uw gulle 
sponsorgiften, ten bate van het KWF. 
Met uw giften zijn er o.a. onderzoeken naar geneesmiddelen gedaan, zodat hopelijk 
deze vreselijke ziekte eens de wereld uit geholpen zal worden. 
 
Wij willen u langs deze weg alvast fijne feestdagen en een gezond Nieuwjaar wensen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Wouter, Marjenke, Melle en Merel 
(Moraal-Leijdekkers) 
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OP EN IN DE TERP 

Wim Voorbraak   met bijdrage van en Kees van Treuren 
 

Onze kerk is gebouwd op een eeu-
wenoude terp. De ruimte rond de 
kerk  vraagt het nodige onderhoud. 
Het groen wordt bijgehouden door 
“Progroen”.  Daar is dan ook alles mee 
gezegd. We zijn daarom blij dat ons 
gemeentelid, bollenboer in ruste, Dirk 
van de Plas de perken op de terp weer 
volgestopt  heeft met bollen. Dirk, erg 
bedankt! We kijken nu al uit naar het 
voorjaar. 
 
In de terp liggen ook verschillende af-
voerbuizen De laatste maanden was 
er steeds meer zorg over deze afvoer.  
Het begint zoals bij u thuis met het  
maar langzaam weglopen van het 
spoelwater van de afwasmachine.  
Wanneer stopt dit definitief? Daarom 
is de firma Snippe in de arm genomen 
om de problemen  te verhelpen.  
Kerkrentmeester Kees van Treuren 

heeft het proces begeleid en verschillende foto’s genomen waarvan we er twee hierbij 
afdrukken. Het is ongeveer bekend hoe de buizen in de terp liggen en waar zich de 
putten bevinden die extra gevoelig zijn voor verstoppingen. Dat betekent graven! Ge-
lukkig is er tegenwoordig  gereedschap voor zoals een camera’s die op de punt van 
een kabel hun weg zoeken door de buizen totdat ze een verstopping tegenkomen. 
Daarna werden de buizen schoon gespoten en de put geleegd. Er is enorm veel troep 
in tegengekomen. Veel rommel zoals plastic, metaal, steen, zand en blubber. Mogelijk 
in de loop der jaren in de hemelwater afvoerputten terecht gekomen. 
Op dit moment  is alles weer schoon. We vertrouwen erop dat de volgende verstop-
pingen voorlopig uitblijven. 
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Kerststal – gemaakt voor Kerst 2021, die uiteindelijk in lockdown plaatsvond, 

Nu te bezichtigen in de kerk! 

Hemelwaterafvoer  van af 
het dak van de kerk 

Verzameling afvoerbui-
zen, afdekplastic 

https://pgschagen.nl/wp-admin/post.php?post=14437&action=edit
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Activiteitenrooster DECEMBER 2022-FEBRUARI 2023 

 

 

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 inleve-
ren bij: Mw. A. van Arkel                             06-13614761  
e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl  
VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING “ONZE KERK”:Dhr. G. Leijnse 
Notenhof 87, 1741 VR Schagen 0224-297 094, e-mailadres: g.leijnse@quick-
net.nl 

 

12 dec maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

19 dec maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

22 dec donderdag Kerstmiddag 14:00 uur Grote Kerk

24 dec zaterdag Kinderkerstfeest 16:30 uur Grote Kerk

2 jan maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

4 jan woensdag Koffiedrinken 10:00 uur Grote Kerk

8 jan zondag Dixieland en meer Just Old Dixie 15:00 uur Eenigenburg

9 jan maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

10 jan dinsdag Leerhuis "Bart" 20:00 uur Grote Kerk

11 jan woensdag Film "Il y a longtemps que je t'aime" 14:00 uur Grote Kerk

11 jan woensdag Proeven en praten 17:00 uur Middenmeer

15 jan zondag Aan tafel! 16:00 uur Grote Kerk

16 jan maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

17 jan dinsdag Leerhuis "Quin" 20:00 uur Grote Kerk

22 jan zondag Vesperdienst 17:00 uur Schagerbrug

23 jan maandag Basiscursus Tieners 19:30 uur Grote Kerk

23 jan maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

25 jan woensdag Presentatie "(Kerk)mensen in beeld" 20:00 uur Grote Kerk

29 jan zondag SimonèZ 15:00 uur Eenigenburg

30 jan maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

1 feb woensdag Koffiedrinken 10:00 uur Grote Kerk

6 feb maandag Cantorij repetitie 19:30 uur Grote Kerk

mailto:pknschagenzm@outlook.com
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:g.leijnse@quicknet.nl
mailto:g.leijnse@quicknet.nl
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KERST 

 Eugeen Hoekstra 
 
In het beginne was het leven  
en het leven was gebleven  
als een onmetelijk licht  
had het zich verspreid  
onder de rijken en de armen  
met een hart vol erbarmen 
gaf het leven een liefdevol gezicht 
 
Een kind dat kijkt 
een stem die spreekt 
een hand die reikt  
een oog dat ziet 
niemand weet zich verloren 
een Kind is ons geboren.  
 
Waar de vogel zingt   
en alles neigt  
en alles voelt  
waarop ik wacht  
de zachte nacht  
vind ik de rust 
in het Kind is de liefde volbracht.    

   
Regenboog boven Assisi, teken van hoop, vrede en troost (foto Freek Kalsbeek) 
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