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 De doelstelling 

Het doel van de gemeente is om in navolging van haar Heer Jezus Christus een 

levende, verkondigende en helende gemeenschap te zijn. Een veilige plaats waar 

men naar elkaar omziet, waar men van elkaar leert en waar zo het Koninkrijk van 

God verkondigd wordt en gestalte krijgt passend in deze tijd. Samen met het 

pioniersteam wordt gezocht naar nieuwe wegen. 

 

Leden 

Het aantal doopleden bedraagt op 1 januari 2019  54 en het aantal belijdende leden 

76. Per 31 december 2019 zijn deze aantallen respectievelijk 53 en 77. Het aantal 

pastorale eenheden (huishoudens) bedraagt 142. Het totaal aantal geregistreerden 

130. 

 

Samenstelling kerkenraad 

Dhr. N.D. Modder (ouderling-kerkrentmeester), tevens voorzitter van de kerkenraad 

en het college van kerkrentmeesters.  

Mw. D.C. Hijink-Braakhekke (ouderling), tevens scriba van de kerkenraad 

Mw. F.G. Verschoor-Heidema,  (diaken) tevens voorzitter van de Diaconie 

Dhr. H. Ames (ouderling) 

Mw. J. Brink-Hartgers, (diaken) tevens secretaris/penningmeester van de Diaconie  

Predikant: Ds. E.J. Tillema 

Administrateur: dhr. J.B. Schering 

 

 

Pioniersteam Zinvol Zijpe 

Het pioniersteam bestaat uit de dames Brink, Hijink en Nauta en de heren Hijink, 

Modder, Schering en Tillema. Gedurende het verslagjaar worden de volgende 

activiteiten georganiseerd. 

In februari wordt een vesperdienst gehouden onder leiding van de heren Laernoes 

en Rodenburg uit Haringhuizen. 

In samenwerking met de rooms-katholieke kerk in ’t Zand wordt drie keer De Passion 

opgevoerd, op 6 april in Schagerbrug en op 7 april twee keer in ’t Zand. Totaal 

ongeveer 700 bezoekers. 

In april wordt tevens een minicollege gehouden over religieuze feestdagen.  

Besloten wordt om iedere eerste donderdag van de maand de kerk ’s avonds een 

uur te openen om mensen de gelegenheid te geven een kaarsje aan te steken om tot 

rust te komen, te mediteren of bv. naar de muziek te luisteren. Met deze activiteit 

wordt na een aantal maanden gestopt, omdat hiervoor weinig belangstelling is. 

Verder wordt in het verslagjaar twee keer een reli-theater gehouden en een keer een 

Baklava verhalenmiddag. In juni vindt een theaterdienst plaats. 

In juli vindt de jaarlijkse zomer sing-along plaats onder leiding van Stéphanie Kramer.  

Op 2 november wordt ieder jaar in de kerk gelegenheid geboden om een kaarsje te 
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branden voor de overledenen en/of naar muziek te luisteren.   In december vindt een 

christmas-sing-along plaats. De muziek wordt verzorgd door Victor Posch.  Het jaar 

wordt afgesloten met een bijzondere kerstviering, waaraan een kinderkoortje 

(samengesteld uit kinderen uit het dorp) medewerking verleent. 

Naast deze activiteiten wordt tweemaal een Taizédienst georganiseerd onder leiding 

van de heer Ames en eenmaal een Evensong voorafgegaan door een afternoon tea. 

De muziek wordt verzorgd door mw. A. Komen. 

 

 

Commissie Kunst en Cultuur 

In de commissie Kunst en Cultuur  hebben zitting: vanuit de kerkenraad mw. J. Brink 

en dhr. N. Modder. Daarnaast de dames G. Fokkinga,  W.E. Jansen en J. de Vries. 

Mw. Jansen neemt halverwege het jaar afscheid. 

De commissie houdt zich bezig met het organiseren van een aantal (culturele) 

activiteiten binnen het kerkgebouw. In april een lezing van Lilian Peters over het 

Joods werkdorp, in mei een muzikaal optreden van Jaap Dros en Jan Kühne en in 

november een lezing van Juliette Verhofstad over Symboliek in de Gouden Eeuw. 

Naast het feit, dat door dit soort activiteiten de kerk (het kerkgebouw) meer deel gaat 

uitmaken van de dorpsgemeenschap, genereert het organiseren van activiteiten ook 

inkomsten. 

 

Commissie Onderhoud 

Deze commissie houdt zich bezig met het onderhoud van de kerk. In deze 

commissie hebben zitting vanuit de kerkenraad: de heren J.B. Schering en N.D. 

Modder. Daarnaast de heren D. de Vries en K. Ott.  

 

Commissie Nieuwsbrief 

Het informatieboekje verschijnt vier maal per jaar en wordt verzorgd vanuit de 

kerkenraad door mw. R. Hijink. Daarnaast werkt Ds. A. Blokker hieraan mee. 

 

Commissie Website 

De website kerkschagerbrug.nl  wordt bijgehouden door  ds. E.J. Tillema. 

 

Commissie Tuinonderhoud 

De heren P. Rentenaar en J. v.d. Plas zorgen ervoor dat de tuin er het gehele jaar 

netjes uitziet. 

 

Het regelen van organisten:  Mw. J. Evers  zorgt ervoor dat het hele jaar door 

tijdens de eredienst een organist het orgel bespeelt. In maart is afscheid genomen 

van de heer J. Bremer. De heer Bremer heeft gedurende bijna 20 jaar regelmatig het 

orgel bespeeld van de kerk. Hij  krijgt een draaginsigne in zilver van de PKN 

opgespeld. Ook stopt de heer P. Kroon met het bespelen van het orgel. 

 

De preekvoorziening wordt verzorgd door  Mw. F. Verschoor en de heer N. Modder. 
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Schoonmaken kerk: mw. A. Rentenaar stelt een werklijst samen en maakt een 

rooster. Vervolgens wordt gedurende het jaar de kerk schoongemaakt door diverse 

vrijwilligers.  

 

Jaarlijkse rommelmarkt: de dames G. Eriks en A. Rentenaar hebben de leiding bij 

het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt. 

 

Bloemschikking: mw. W. Verschoor verzorgt het hele jaar door de liturgische 

bloemschikking en o.l.v. haar worden ieder jaar weer kerststukjes gemaakt en 

rondgebracht. Mw. A. Rentenaar zorgt ervoor, dat iedere zondag een bloemetje op 

de tafel staat, dat later naar een jarige of zieke gaat. 

 

Classis 

Sinds 1 mei 2018 bestaat de classis Noord-Holland. De oude classes zijn 
omgevormd tot ringen. PG Zijpe behoort tot de ring Noordkop, waar 19 gemeenten 
zijn ondergebracht.    
 

Contactcommissie 

Een groep contactdames in de dorpen van de Zijpe verzorgt de contacten met 

diverse leden bij verjaardagen en ziekte. De dames die zich hiervoor inzetten zijn: 

mw. W. Bakker, mw. A. de Bruijn, mw. J.A. v.d. Driest, mw. G. Eriks en mw. I. 

Schering.  

 

Projectgroep (voorheen kindernevendienstcommissie) 

De projectgroep, bestaande uit de dames Bakker, Kaag, Nauta, Schering en 

Verschoor, bereiden een aantal activiteiten voor zoals de 40-dagentijd en de 

adventstijd. 

 

Vrienden van het kerkje 

 “Vrienden van het kerkje van Schagerbrug” is opgericht om via donateurs een extra 

bedrag per jaar te genereren voor het onderhoud van de kerk. Dit om het mogelijk te 

maken de kerk te bewaren voor de toekomst. 

 

Vergaderingen 

De kerkenraad heeft zes keer vergaderd en een keer samen met het pioniersteam 

van Zinvol Zijpe. 

 

Gemeenteavond 

Op de jaarlijkse gemeenteavond hebben de aanwezige leden gediscussieerd over 

hoe Zinvol Zijpe en de PG zich op langere termijn tot elkaar verhouden. Op deze 

avond is ook stil gestaan bij het vele vrijwilligerswerk dat het mogelijk maakt dat de 

gemeente nog steeds voort bestaat.  
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Activiteiten 

De Protestantse Gemeente verzorgt wekelijks de eredienst op zondag met vijf keer 

een Heilig Avondmaal. In deze diensten gaan meestal gastpredikanten voor. Bij de 

speciale diensten zoals Pasen, Pinksteren en Kerst gaat de eigen predikant, ds. 

Tillema voor. 

Gezien het feit, dat het aantal kerkgangers in de zomervakantie sterk terugloopt, is 

besloten om het gesprek aan te gaan met de gereformeerde gemeente Krabbendam 

om te kijken of er samengewerkt kan worden. Dit gesprek leidt tot acht 

gemeenschappelijke diensten in de maanden juli en augustus. De diensten worden 

om en om in Krabbendam en Schagerbrug gehouden. Ook op 8 december togen de 

Schagerbruggers naar Krabbendam om daar het Heilig Avondmaal mee te vieren, 

omdat er voor de eigen gemeente geen predikant beschikbaar was. Uit de 

gezamenlijke evaluatie blijkt, dat het beide gemeentes goed is bevallen. 

  

Een keer heeft een oecumenische dienst plaatsgevonden in de RK kerk Schagen, 

georganiseerd door de Raad van Kerken en eenmaal een dienst met de RK van ‘t 

Zand.  

 

Het pastoraat wordt verzorgd door  de eigen predikant.  

 

Behalve in de schoolvakanties is er elke maandag een inloop (ontmoetings)middag 

in ’t Schoolhuijs in samenwerking met de Zonnebloem. Er worden allerlei activiteiten 

georganiseerd, zoals lezen, spelletjes, excursies etc. 

Op 17 september gaat in ’t Schoolhuijs het DOP (Dorps Ontmoetings Punt) 

Schagerbrug van start. Het DOP is een initiatief van de Dorpsraad Schagerbrug, de 

Zonnebloem en de diaconie van PG Zijpe.  Doel van het DOP is de eenzaamheid 

onder ouderen verkleinen, de onderlinge contacten versterken en de leefbaarheid in 

het dorp vergroten en in stand houden. Het DOP is iedere dinsdagmiddag geopend 

van 13.30 – 15.30 uur.  Met het starten van het DOP komt aan het eind van het jaar 

een eind aan de Inloop. 

 

 

Gebruik kerkgebouw/Schoolhuijs 

In het verslagjaar hebben ook een aantal activiteiten in de kerk en ‘t  Schoolhuijs 

plaatsgevonden, die niet onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad vallen zoals: 

vergaderingen verenigingen, lezingen, yoga en optreden zangkoren. 

 

Diaconie  

Het jaarverslag van de diaconie is te vinden op de website. 

  

Financiën 

Het financiële verslag over 2019 zal afzonderlijk worden gepresenteerd. 
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N.B.: het pioniersteam Zinvol Zijpe en de kerkenraad werken nauw met elkaar 

samen. Hierdoor is het soms moeilijk weer te geven  welke activiteiten door het team  

zijn georganiseerd en welke door de kerkenraad.  

 

 

D.C. Hijink-Braakhekke, mei  2020 

 


