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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 2021  53 en het aantal belijdende leden 

72. Per 31 december 2021 zijn deze aantallen respectievelijk 56 en 53.  Het aantal 

pastorale eenheden (huishoudens) bedraagt 119.  Het totaal aantal geregistreerden 

198.  

  

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 

 

Ds. Tillema gaat vanaf december tot en met augustus 2022 een wereldreis maken. 

Hij blijft tijdens de reis 3 uur per week werken, de rest wordt onbetaald verlof. Ds. 

Blokker uit Callantsoog zal voor wat betreft preekbeurten, bijzondere diensten, 

kerkenraadsvergaderingen en pastoraat zijn taak overnemen. 

 

 

Reguliere kerkdiensten 

In verband met corona worden gedurende het hele jaar in grote lijnen de richtlijnen 

van de Overheid gevolgd. Voor zover er geen fysieke diensten waren heeft ds. 

Tillema gezorgd, dat er wekelijks een video overdenking naar de kerkgangers werd 

gestuurd. In totaal zijn 19 overdenkingen verstuurd. 

Met Pasen is een paaskaartenactie gehouden en evenals in 2020 is er met kerst 

weer gelegenheid gegeven aan de dorpsbewoners om een wens in de wensboom bij 

de kerk te hangen. 

De maanden juli en augustus wordt in samenwerking met de gereformeerde kerk van 

Krabbendam om de week een dienst verzorgd in Schagerbrug en Krabbendam. 

De startzondag vindt op een bijzondere plek plaats namelijk het Stuyv ’s in Plantsoen 

in Schagerbrug.  
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Pioniersteam Zinvol Zijpe  

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

Schering, Tillema en Van Splunter. Het programma kan maar voor een deel worden 

uitgevoerd vanwege het coronavirus.   

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

regelmatig aan activiteiten deelneemt, ontvangen zij regelmatig filmpjes waarin o.a. 

maatschappelijk onderwerpen aan de orde worden gesteld. Gestuurd. In totaal zijn 9 

items verstuurd.  

In oktober is de pionierscommissie Zinvol Zijpe omgezet in een Stichting. De 

Stichting Zinvol Zijpe is per 28 oktober ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

In het bestuur hebben zitting de heren Modder, Van Splunter, Schering, Hijink en 

mw. Nauta. Mw. Hijink en de heer Tillema zijn adviserend. 

 

Commissie Kunst en Cultuur  

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

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

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

activiteiten binnen het kerkgebouw. Naast het feit dat door dit soort activiteiten 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.  Deze commissie organiseert o.a. 

jaarlijks een klussendag waarbij inwoners uit het dorp worden betrokken. 

  

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 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. In verband met het coronavirus kan 

deze pas later in het jaar plaatsvinden. 

  

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

bloemschikking en onder leiding van 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   

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 dit jaar 6 keer vergaderd, waarvan 3 keer fysiek en 3 keer via 

een zoomverbinding. Het overige overleg heeft per telefoon plaatsgevonden. 

  

Gemeenteavond  

De jaarlijkse gemeenteavond wordt in oktober gehouden. Aan de orde komen o.a. de 

ontwikkelingen rondom Zinvol Zijpe en de evaluatie van de coronatijd.  

  

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 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. Dit in verband met het coronavirus. 
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Diaconie   

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

   

Financiën  

Het financiële verslag over 2021 zal afzonderlijk worden gepresenteerd.  

  

 

D.C. Hijink-Braakhekke, maart 2022  

  


