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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 2020  53 en het aantal belijdende leden 

77. Per 31 december 2020 zijn deze aantallen respectievelijk 53 en 72.  Het aantal 

pastorale eenheden (huishoudens) bedraagt 142  Het totaal aantal geregistreerden 

207.  

  

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 

 

Reguliere kerkdiensten 

Op donderdag 12 maart wordt door het kabinet een intelligente lockdown 

afgekondigd in verband met het feit, dat het coronavirus zijn intrede in Nederland 

heeft gedaan. De kerkenraad besluit om voorlopig geen diensten meer te houden op 

zondagmorgen. Pas 5 juli wordt voor het eerst weer een dienst gehouden, zij het in 

aangepaste vorm. Echter op 1 november moesten opnieuw de deuren gesloten 

worden. Vervolgens is de kerk nog open geweest voor diensten van 29 november tot 

en met 13 december. In de voortuin van de kerk is nog een lichtjesboom geplaatst, 

waarin iedereen op kerstavond wenskaarten kan hangen. Hieraan wordt volop 

deelgenomen door de dorpsbewoners. 

In de weken dat er geen reguliere diensten kunnen worden gehouden zorgt ds. 

Tillema ervoor, dat de kerkgangers een online dienst toegestuurd krijgen. Op deze 

manier kan de gemeente toch nog een beetje “samenzijn”.   

  

  

Pioniersteam Zinvol Zijpe  

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

Modder, Schering, Tillema en Van Splunter. In januari wordt een programma in 

elkaar gezet voor het verslagjaar. Veel activiteiten  staan op de agenda.  Echter op 

donderdag 12 maart wordt door het kabinet een intelligente lockdown afgekondigd in 

verband met het coronavirus, dat zijn intrede doet in Nederland. Vanaf dat moment 

liggen vrijwel alle fysieke activiteiten stil. De filosofiecursus moet worden afgebroken. 
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Een aantal activiteiten kan wel doorgang vinden zoals de boekpresentatie, het 

kaarsje branden op 2 november en het relitheater in het Scagon. Kerst wordt op een 

bijzondere wijze buiten gevierd.  

Om toch contact te houden met de inmiddels opgebouwde groep mensen, die 

regelmatig aan activiteiten deelneemt,  wordt besloten om via email deze groep 

regelmatig van filmpjes te voorzien. In deze filmpjes worden o.a. maatschappelijke 

onderwerpen aan de orde gesteld en interviews gehouden met mensen, die als 

vrijwilliger op maatschappelijk en sociaal gebied zich verdienstelijk maken. In totaal 

zijn 24 items verstuurd.  

In mei krijgt het pioniersteam bericht van de landelijke kerk, dat de vervolgaanvraag 

om pioniersplek te mogen blijven wordt gehonoreerd en de plek voor 3 jaar kan 

worden gecontinueerd. 

 

Commissie Kunst en Cultuur  

In de commissie Kunst en Cultuur  hebben zitting: vanuit de kerkenraad dhr. N. 

Modder, daarnaast de dames G. Fokkinga, Kruijer  J. de Vries. De dames Brink en 

Jansen hebben de commissie verlaten. 

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

activiteiten binnen het kerkgebouw. 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 voor het organistenrooster.  

  

De preekvoorziening wordt verzorgd door  Mw. F. Verschoor en de heer N. Modder.  

  

Schoonmaken kerk: mw. A. Rentenaar stelt een werklijst samen en maakt een 

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

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

het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt. Deze kan dit jaar niet doorgaan in 

verband met het coronavirus. 

  

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 er iedere week een bloemetje naar 

een jarige of zieke gaat.      

  

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.  Echter door de lockdown is hiervan dit jaar geen sprake. 

  

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 is dit jaar slechts vier keer fysiek bij elkaar geweest, waarbij één keer 

de classispredikant, ds. P. Verhoeff aanwezig is. Verder heeft veel overleg per 

telefoon plaatsgevonden.   

  

Gemeenteavond  

De jaarlijkse gemeenteavond, die reeds gepland staat, gaat i.v.m. het coronavirus 

niet door.  

  

Pastoraat 

Het pastoraat wordt verzorgd door  de eigen predikant. Echter door besmettings-

gevaar is het lastig om mensen te bezoeken. Daarom wordt ook diverse malen 

gebruik gemaakt van de telefoon.  

 

Gebruik kerkgebouw/Schoolhuijs  

In het verslagjaar is er slechts minimaal tot geen gebruik gemaakt van ’t Schoolhuijs 

en het kerkgebouw voor activiteiten die niet onder verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad vallen, zoals  o.a. de Zonnebloem en Canto.  
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Diaconie   

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

   

Financiën  

Het financiële verslag over 2020 zal afzonderlijk worden gepresenteerd.  

  

 

D.C. Hijink-Braakhekke, maart 2021  

  


