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KERKGEBOUW 
Grote Kerk (Ingang Markt) Markt 23a, 1741 BR Schagen 297 860 
 Postbus 71, 1740 AB Schagen 
SoW–kerk Eenigenburg Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg 
 

KOSTER 
Dhr C.P.A. van Treuren Leeuwerikstraat 8, 1742 BB Schagen 214 223 
 E-mailadres: koster@pgschagen.nl 
 tevens voor bespreking vergaderruimten 

GEMEENSCHAPPENLIJKE KERKENRAAD 
Voorzitter: Dhr J. Prij De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug 573123 
Scriba: Dhr B. Lucas Lindenlaan 112, 1741TX Schagen 296331 
 e-mailadres: scriba@pgschagen.nl ;  Facebook PG Schagen 
Het adres voor het doorgeven van een geboorte, de aanvraag voor het dopen van een kind, het doen 
van belijdenis en voor een huwelijksbevestiging in de kerk. 

PASTORES 

Ds M. C.  Aten  Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen;         0224 850664 
e-mailadres: m.c.aten@hotmail.nl 
Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag. 

Mw L. Kooiman Kerkepad 6, 1619 AD Andijk; 0228 592 970 
 e-mailadres:  ljkooiman@gmail.com 
 Werkdagen: maandag t/m donderdag  
 Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 u, 

DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN IN DE PERSOONLIJKE SITUATIE 

Voor een efficiënte uitvoering van het pastoraat binnen de Protestantse Gemeente 
Schagen stellen wij er prijs op dat u, ziekte, opname in het ziekenhuis en overlijden zo 
snel mogelijk doorgeeft aan de pastores (zie boven) of Wim Voorbraak, Wulpenhof 3, 
Schagen, e-mailadres: wimvoorbraak@hetnet.nl, tel: 0224-213665. Ook wanneer u 
zelf bezoek wenst vanuit de pastorale raad of een suggestie hebt voor bezoek aan een 
ander gemeentelid. U kunt dit onderstaand briefje ook invullen en afgeven aan de 
dienstdoend ouderling. 
Naam: ..............................................................................................................................  

Adres: ...............................................................................................................................  

Telefoon:..........................................................................................................................  

Contactpersoon bij ziekenhuisopname: .........................................................................  

mailto:koster@pgschagen.nl�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:m.c.Aten@hotmail.nl�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:wimvoorbraak@hetnet.nl�
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ORGANIST 
Mw H. Muntjewerf Zandvaart 116, 1764 NW Breezand 0223 522 350 
 e-mailadres: e.muntjewerf@hetnet.nl 

CANTOR 

Dhr W. Kramer Eksterstraat 39, 1742 EM Schagen 296 094 
e-mailadres: wijnand.j.kramer@quicknet.nl 

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" 
Fam Tuinstra Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen 298 101 
 e-mailadres: j.tuinstra@kpnplanet.nl 

KOPIJ “ONZE KERK" 
Kopij:  Mw A. van Arkel   Vliedlaan 105, 1741 RS Schagen                                         06-13614761     
 e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl 
Voor verhuizing/klachten over bezorging "Onze Kerk": 
Dhr G. Leijnse Notenhof 87, 1741 VR Schagen 297 094 
 e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl 

KERKELIJKE ADMINISTRATIE 

Mw B. Plak–van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL H'waard 072 57 27 426 
 e-mailadres: pgschagen@nexite.nl 
Rekening PG Schagen: rek.nr.: 69.99.46.433 t.n.v. SoW Gemeente Schagen c.a. 
Voor kerkelijke bijdragen: rek.nr. 69.95.43.622 t.n.v. SoW gemeente Schagen c.a., p/a Middenweg 476, 
Heerhugowaard. Ook voor collectebonnen! 
Rekeningnummer diaconie 
 rek. nr.: 14.61.41.350 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a. 
Rekeningnummer diaconie inzake ZWO 
Rek.nr. 63 58 07 025 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Schagen e.o. betreffende ZWO 
Rekeningnummer diaconie inzake Roemenië 
Rek.nr. 46 35 77 272 t.n.v Stichting Schagen – Roemenië 
Rekeningnummer inzake Kerkje Eenigenburg 
Rek.nr. 46 63.58.11.642 o.v.v  CvK PG Schagen (i.w) inz. Kerkje Eenigenburg 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Voorzitter: Dhr H. Udink Seringenhof 17, 1741 WB Schagen 296 633 
Secretaris: Dhr W. Vrolijk Lijsterbesweg 37, 1744 LK Sint Maarten 563 123 
 e-mailadres: kerkrentmeesters@pgschagen.nl 

WEBSITES 
www.pgschagen.nl website van Onze Kerk met actuele informatie 
www.kerkopdemarktschagen.nl geschiedenis Kerk en orgel op de Markt 
www.stichting-schagen-roemenie.nl de stichting biedt hulp aan de bevolking van Cristuru Secuiesc 
 

mailto:e.muntjewerf@hetnet.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:e-mail.B.Plak-vanOostwaard@inter.nl.net�
mailto:pgschagen@nexite.nl�
mailto:kerkrentmeesters@pgschagen.nl�
http://www.pgschagen.nl/�
http://www.kerkopdemarktschagen.nl/�
http://www.stichting-schagen-roemenie.nl/�
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DIAKONALE ZAKEN 
Voorzitter: Mw A. Ros Abbestederweg 26b-13, 1759 NB Callantsoog  584 413 
Vice-voorzitter:  vacant 
Secretariaat: Dhr. B. Nieuwland Mussenhof 9, 1742 JP Schagen 296 827 
Dhr B. Nieuwland is ook lid van het moderamen. 
ZWO-diaken: Dhr H.Ch. Rieffe A. Mauvestraat 106, 1741 JK Schagen 213 254 
Coördinator autodienst: 
Mw H. van Zanten Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen 296 358 
Jeugddiaken 
Dhr  A. Plomp Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen 227522      
Overige diakenen: 
Dhr F. Mulder Het Achterom 1, 1751PH Schagerbrug 573 127     
Mw S. Nijenhuis De Balg 21, 1741 RV Schagen 299 089 
Mw L. van Veen Iepenlaan 109, 1741 TC Schagen 296 460 
 
Overige diaconale taken: 
Penningmeester: Dhr. G. Dekker Lindenlaan 63, 1741 TT Schagen 216 988 
Coördinator ouderenbezoek: 
Mw I. Schenk Leeuwerikstraat 20, 1742 BB Schagen 296 533 
Geluidsopnamen: Dhr L. Witte Nes 20, 1741 NH Schagen 298 195 
Coördinator maatschappelijk Sociaal Werk 
Mw S. Ketelaar Leeuwerikstraat 29, 1742 BA Schagen        218 214 

PASTORALE ZAKEN 
Wijkindeling Pastores 
Ds M.C. Aten, Wijk Muggenburg, Wijk Waldervaart en verpleeghuis Magnushof 
Pastor Mw L. Kooiman – Rest van Schagen e.o. (incl. De Bron en Caegstate) 
 
Pastorale ouderlingen 
Voorzitter en Lid Moderamen:  
Mevr. B. de Leeuw den Bouter De Boomgaard 6, 1741 MD, Schagen 292321 
Secretaris:  
Dhr W.P. Voorbraak Wulpenhof 3, 1742 CC Schagen 213665 
Jeugdouderling:  
Dhr W. Kramer Eksterstraat 39, 1742 EM Schagen 296 094 
Overige ouderlingen: 
Dhr L. van den Donker Kwikstaarthof 1, 1742 AR Schagen 785060 
Dhr J. Bruin Stroet 20-a, 1744 GH St. Maarten 561169 

RAAD VAN KERKEN 

Raad van Kerken Schagen e.o. Mw A. Rozing-Boer, voorzitter, e-mail: adrie@janrozing.nl 
 
De Protestantse Gemeente in Schagen wil een levende, inspirerende gemeente zijn. 
Leeft en leest u met ons mee? 

mailto:adrie@janrozing.nl�
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TER OVERWEGING 

Paulien Knol 
 
Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik heb het 
niet zo met bidden. Als de preek gedaan is in 
de kerk, denk ik vaak, nog snel even bidden en 
dan aan de koffie. Maar vaak zijn het dan nog 
lange gebeden waarbij mijn gedachten steeds 
afdwalen, mijn hart is er in ieder geval niet bij. 
 
Ik heb nagedacht hoe dat komt. Volgens de 

dummy voor gelovigen is bidden het meest intieme en persoonlijke contact tussen 
God en mens. En soms is dat bij mij ook zo. Maar dan vooral bij schietgebedjes en 
schietbedankjes. De eerbied bij het bidden: het vouwen van de handen en het knielen 
ben ik onderweg kwijt geraakt. De lange gebeden en de mooie woorden zeggen mij 
niets meer. 
Als God die ons beter kent dan wij ons zelf kennen, die ons in de moederschoot ge-
maakt heeft, die met ons mee gaat waar wij ook heen gaan, als die God al precies 
weet wat wij nodig hebben, waarom zouden wij het Hem dan nog vragen. Hij weet 
toch wat wij nodig hebben? 
 
Als bidden het meest intieme persoonlijke contact met God is, dan is bidden veel meer 
dan vragen. Dan is bidden praten en luisteren vanuit het hart. Dan is het niet praten 
met veel en vaak rituele woorden, dan is het met ons hele zijn geconcentreerd zijn op 
God, en ook met ons hele zijn geconcentreerd zijn op het antwoord. 
 
Het moeilijke aan bidden vind ik, is dat God ook een antwoord geeft en vraagt.  
Wij zijn vaak zo met ons zelf bezig dat we God’s stem niet horen. Als je bidt om ge-
zondheid kan dat alleen als je ook bereid bent om een gezond leven te leiden. Als je 
vraagt om het eten wat we dagelijks nodig hebben, dan hoort daar ook het delen van 
het eten bij. Als je vraagt om voor de arme en zieken te zorgen hoort daar van ons uit 
aandacht en attentheid bij. Dat maakt het moeilijk, want het is niet alleen vragen het 
is ook wachten op het antwoord dat op vele manieren kan komen.  
 
Maar we bidden wel in de zekerheid dat we tot God onze Vader bidden. 
De vader die ons kent, die met een onvoorwaardelijke liefde van ons houdt. Wat wij 
ook doen, God blijft als een vader van ons houden. Dat maakt bidden zo mooi, je staat 
er niet meer alleen voor, je hoeft het niet alleen te bedenken, God helpt mee. 
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Ik ga in juni weer de Alpe d’Huzes fietsen om geld op te halen voor onderzoek naar 
kanker. Ik heb gezocht naar sponsoren en in ruil daarvoor fiets ik de berg op. Wat is 
het dan fantastisch als je het niet meer ziet zitten om genoeg geld op te halen dat er 
dan mensen zijn die spontaan aanbieden om je te steunen. Dat geeft weer zoveel 
hoop en inspiratie. Op de berg wordt gehuild, gevloekt en gebeden, niet in het ge-
heim, maar met velen tegelijk. Het zijn vloeken en gebeden recht uit het hart. Natuur-
lijk zijn er altijd mensen die zeggen dat God niet luistert. Maar deze berg red je niet 
alleen. Dit is de berg waarop je er achter komt dat je het leven niet alleen kan leven, 
dat je God en mensen nodig hebt om het tot een goed eind te brengen en dat God en 
mensen er ook zijn om je te helpen.  
 
KERKDIENSTEN  

Zondag 16 juni 2013 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A. Blokker, Callantsoog 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Ed van Loon 
Gastheer  Henk van Zanten   
koffie wordt verzorgd door Nel van Vliet en Jannie Joling  
Er is crèche, “Kom in de kring” en kindernevendienst. 
 
Woensdag 19 juni 2013 
De Bron 
10.45 uur   Pastoor J van der Stok 
 
Donderdag 20 juni 2013 
Caegstate 
10.45 uur   Pastor mw. L. Kooiman  
 
Zondag 23 juni 2013,  
Kerk Valkkoog 
9.30 uur   Pastor mw. L. Kooiman, 1e kermiszondag 
één collecte   voor eigen pastorale kerkelijk werk in Schagen 
Organist   Ed van Loon 
Gastheer  Thijs Dekker 
koffie wordt verzorgd door Erwin Kloosterman en Leo Witte 
Er is crèche, kindernevendienst en basiscatechese. 
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Woensdag 26 juni 2013 
De Bron 
10.45 uur   vervalt 
 
Zondag 30 juni 2013 
Kerk Valkkoog 
9.30 uur   Ds K.H. Ubels, 2e kermiszondag, Veteranenzondag 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hans Stehouwer  
Gastheer  Thijs Dekker  
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker  
Er is crèche, “Kom in de kring”en kindernevendienst 
 
Woensdag 3 juli 2013 
De Bron 
10.45 uur   Pastoor J. van der Stok 
 
Zondag 7 juli 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. M.C. Aten, avondmaal   
1e collecte   Kerk (jeugdwerk Schagen) 
2e collecte   JOP zomercollecte voor jeugdwerk  
Organist   Hanneke Muntjewerf  
Gastheer  Jaap Schenk  
koffie wordt verzorgd door  Nel Dantuma en Truus Folkertsma  
Er is crèche, kindernevendienst en basiscatechese. 
 
Woensdag 10 juli 2013 
De Bron 
10.45 uur   Pastor mw. L. Kooiman 
 
Zondag 14 juli 2013 
Grote Kerk   
9.30 uur   Pastor mw. L. Kooiman 
1e collecte   Kerk (aanschaf liedboeken) 
2e collecte   kerkinactie interactief: De Glind 
Organist   Caroline Schaap 
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Gastvrouw  Marjolein ten Cate     
koffie wordt verzorgd door Willy Tiller en Arjen Poley  
Er is crèche 
 
Woensdag 17 juli 2013 
De Bron 
10.45 uur   Pastoor E. Moltzer 
 
Donderdag 18 juli 2013 
Caegstate 
10.45 uur   Dhr. J. Prij sr. 
 
Zondag 21 juli 2013 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. M.C. Aten   
1e collecte   Kerk 
 2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf  
Gastvrouw  Ineke v.d. Woude   
koffie wordt verzorgd door Sibela Leguijt en Jelly Leijnse  
Er is crèche 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Onderwegkerk 
 
Woensdag 24 juli 2013 
De Bron 
10.45 uur   Ds. D. Blokker, Callantsoog 
 
Zondag 28 juli 2013 
Grote Kerk 
9.30 uur   Dhr. J. Prij jr, Rotterdam 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf  
Gastvrouw/heer Fam. v. d. Plas    
koffie wordt verzorgd door Henny Vos en Ineke Bakker  
Er is crèche 
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Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Onderwegkerk 
 
Woensdag 31 juli 2013 
De Bron 
10.45 uur   vervalt 
 
Zondag 4 augustus 2013 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. G. Scholten, pastor Gemini Den Helder 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie  
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Gastheer  Geert Bakker     
koffie wordt verzorgd door Geri Koning en Gerda Bulens  
Er is crèche 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Onderwegkerk 
 
Woensdag 7 augustus 2013 
De Bron 
10.45 uur   Pastoor J. van der Stok 
 
Zondag 11 augustus 2013 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. M.C. Aten 
1e collecte   Kerk (kosten kerkblad) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf  
Gastvrouw  Paulien Knol   
koffie wordt verzorgd door Tineke Buis en Froukje Bosch 
Er is crèche 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Onderwegkerk 
 
Woensdag 14 augustus 2013 
De Bron 
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10.45 uur   Ds. M.C. Aten 
 
Zondag 18 augustus 2013 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A. Blokker 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   kerkinactie/Zending 
Organist   Caroline Schaap 
Gastvrouw  Tineke Buis   
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Guus de Jong  
Er is crèche 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Onderwegkerk 
 
Woensdag 21 augustus 2013 
De Bron 
10.45 uur   Pastoor E. Moltzer 
 
Donderdag 22 augustus 2013 
Caegstate 
10.45 uur   Ds. M.C. Aten 
 
Zondag 25 augustus 2013, 550 jaar marktrechten in Schagen 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. M.C. Aten 
1e collecte   Kerk (aanschaf liedboeken) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hans Stehouwer 
Gastvrouw  Marijke van Harskamp   
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Wilke Vos  
Er is crèche 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Onderwegkerk 
 
Woensdag 28 augustus 2013 
De Bron 
10.45 uur   vervalt 
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Zondag 1 september 2013 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. G. Scholten,Heilig  avondmaal 
Eén collecte   Kerk  (pastoraat Schagen) 
Organist   Sebastiaan Schippers 
Gastheer  Henk van Zanten   
koffie wordt verzorgd door  Lammie Nieuwland en Hanny Jouby   
 
Woensdag 4 september 2013 
De Bron 
10.45 uur   Pastoor J. van der Stok 
 
Zondag 8 september 2013 
Magnushof 
11.00 uur   Pastor mw. L. Kooiman, nationale ziekendag  
Eén collecte   Ziekenzondag – vrienden van Magnushof 
Piano   Hanneke Muntjewerf  
Gastvrouw  Nel Dantuma   
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit   
Er is crèche 
 
Woensdag 11 september 2013 
De Bron 
10.45 uur   Pastor L. Kooiman 
 
Zondag 15 september 2013 
Grote Kerk 
9.30 uur   Oecumenische dienst, alle pastores Raad van Kerken  Schagen e.o.  
Eén collecte   Vredeswerk 
Organist   Hanneke Muntjewerf  
Gastvrouw  Henny Vos   
koffie wordt verzorgd door  Nel van Vliet en Jannie Joling   

LEESROOSTER BIJ DE DIENSTEN (Uit “Kind op Zondag”) 

 
ZONDAG 16 juni 2013: Wat verder ter tafel komt 

Lucas 7 : 36 – 8 : 3 
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Jezus is te gast bij een Farizeeër, in wiens huis hij eet en 
met wie hij in gesprek raakt. Dan komt er plotseling een 
vrouw aan die Jezus voeten zalft. ‘Hoort’ dat wel bij zo’n 
maaltijd? 
 
 

 ZONDAG 23 juni 2013: Stemmen 

Lucas 8 : 26 – 39 

 Jezus ontmoet een man die in de macht is van 
demonen. Maar Jezus is sterker dan kwade 
machten: Hij bevrijdt de man, de demonen verdwijnen in het water.   
 

ZONDAG 30 juni 2013: Op weg met God  

Lucas 9 : 51 – 62  

Jezus is op weg naar Jeruzalem. Onderweg vertelt hij 
over het koninkrijk en hij roept mensen op hem te 
volgen. 
 

ZONDAG 7 juli 2013: Het begin van de toekomst  

Lucas 10 : 1 – 20  

Jezus stuurt 72 mensen eropuit: Twee aan twee 

gaan ze vertellen over het koninkrijk. Er begint 

een nieuwe toekomst! 

ZONDAG 14 juli 2013: Zorg jij voor mij?  

Lucas 10 : 25 – 37  

Een man vraagt aan Jezus wie zijn naaste is. Jezus 

vertelt hem het verhaal van de barmhartige 

Samaritaan. 
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Foto: Klederdrachten in de kerk, dit jaar op donderdag 25 juli 

ONZE ZOMERACTIVITEITEN 

Michiel Aten, Louise Kooiman en Wim Voorbraak 
 
Op het moment dat u dit leest, staat de zomervakantie voor veel mensen voor de 
deur. De kerkdiensten gaan natuurlijk gewoon door. Meer dan door de rest van het 
jaar heen, zult u op de zondag een gast als voorganger treffen. 
Maar we starten eerst op donderdag 4 juli met een bijzondere gemeenteavond met 
als onderwerp de fusie van de Geref. Kerk van Schagen e.o. met de Ned. Hervormde 
Kerk c.a. Meer hierover verder op in dit blad. 
Op 7 juli vieren we het Heilig Avondmaal, net als op zondag 1 september. In het week-
end van 25 augustus is het feest in en rond de kerk. Schagen viert dan dat het 550 jaar 
marktrechten bezit.  Op die zondag is er in de kerk een (korte) aangepaste dienst. 
In de periode 4 juli t/m 5 september 2013 is tijdens de westfriese folklore dagen onze 
kerk open voor het publiek. In de Hans Leijdekkerszaal kunt u iets drinken, er zijn in-
loop orgelconcerten op ons mooie van Dam orgel door onze eigen organisten maar 
ook organisten van buiten. Er is een tentoonstelling, van alles te koop, kortom meer 
dan één reden om op een van de 10 donderdagen met uw familie of andere gasten 
langs te komen om hen onze prachtige kerk te laten zien. Op die dagen kan men ook 
de toren beklimmen. In deze periode is er geen inloopmorgen op woensdag. 
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Ook op zaterdag 14 september is de kerk de hele dag open. Dan is het Nationale Mo-
numentendag en Nationale Orgeldag. Meer daarover in het volgende nummer van 
Onze Kerk. 
Gedurende zomer wordt in het kerkje in Eenigenburg onderwegkerk gehouden. Dit 
zijn laagdrempelige bijeenkomsten die verzorgd worden door gemeenteleden. Zij be-
ginnen om half elf en zijn een fietstocht over de Westfriesche Zeedijk waard. 
 
In de laatste kerkenraadsvergadering hebben we nog eens gesproken over het inpas-
sen van de geloofsbelijdenis in de kerkdiensten. Het was gebruik om die op de eerste 
zondag van de maand te zingen of uit te spreken. Velen ervaren daardoor de geloofs-
belijdenis een beetje als een verplicht nummer. Er is daarom besloten om de vaste 
afspraak te laten vallen en de geloofsbelijdenis meer in te passen in kerkdiensten waar 
ze beter in passen. We denken dan aan bijvoorbeeld: diensten waarin ambtsdragers 
worden bevestigd, avondmaal wordt gevierd, Paaswake, en diensten waarin het the-
ma geloof/ongeloof of drie-eenheid centraal staan in de preek. Voordeel is dat de 
geloofsbelijdenis meer komt te staan in relatie met de rest van de liturgie en daardoor 
minder sleur zal worden. 
 
In het nieuwe seizoen gaan Louise Kooiman en Michiel Aten weer een aantal activitei-
ten ontplooien voor de gemeente. Louise zal starten met onder andere een levensver-
halengroep en een groep over de Doornse catechismus. Bijbelgespreksgroep, vrou-
wengespreksgroep en rouwkring zullen ook weer doorgaan. 
Michiel is van plan om verder te gaan met de Pauluskring. Ook de groep Mystiek en 
Spiritualiteit gaat in de winter verder, nu met aandacht voor 20ste eeuwse denkers. 
Meer informatie volgt op de startzondag van 22 september. Dan gaan we samen voor 
in een bijzondere kerkdienst. 

4 JULI GEMEENTEAVOND OVER FUSIE. 

Jan Prij, voorzitter kerkenraad 
 
Op 4 juli is er om 19:30 uur een bijzondere gemeenteavond in de Hans Leijdekkerszaal 
van de kerk op de Markt. Het is een bijzondere vergadering, want het gaat over het 
besluit tot vorming van de Protestantse Gemeente te Schagen (PGS). Aan dit besluit 
ging een lang proces vooraf. 
In 1996 hebben de hervormde gemeente en gereformeerde kerk van Schagen beslo-
ten tot samenwerking. In eerste instantie werden de kerkdiensten gezamenlijk gevierd 
in de Grote Kerk. In 2001 is de samenwerking geïntensiveerd door het vermogensbe-
heer gezamenlijk uit te voeren en de ledenadministraties samen te voegen. In 2003 
zijn beide gemeentes een federatieovereenkomst aangegaan en hebben de intentie 
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uitgesproken om uiteindelijk tot volledige vereniging (fusie) te komen. Toen in 2004 de 
landelijke fusie van de Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken tot stand kwam 
heeft de kerkenraad een fusiecommissie benoemd om de door haar gewenste fusie 
van onze plaatselijke kerken voor te bereiden. Wij werden daarmee een Protestantse 
Gemeente in wording.  
De door de fusiecommissie opgestelde Plaatselijke Regeling werd door de kerkenraad 
overgenomen en in 2006 door de classis (regionaal verband van gemeentes) goedge-
keurd. In deze regeling zijn de lopende zaken betreffende de plaatselijke kerk geregeld 
en sindsdien functioneren we eigenlijk als een echte Protestantse Gemeente.  
We konden echter de formele fusie niet afronden omdat we er niet in slaagden om 
met de omliggende gemeenten een voor alle partijen aanvaardbare grens van de PGS 
vast te stellen. Omdat we hier ook na veel overleg met in het bijzonder de kerkenraad 
van de GK van Dirkshorn niet uitkwamen hebben we de classis  gevraagd hierover een 
besluit te nemen. De classis heeft dat in haar vergadering van 8 mei gedaan. Het be-
sluit van de classis voorziet erin dat de huidige federatie van hervormd en gerefor-
meerd Schagen inclusief buitengebieden in tact blijft en in zijn geheel opgaat in de 
nieuw te vormen protestantse gemeente te Schagen. 
Nu dit laatste beletsel om tot een fusie te komen is weggenomen is de weg vrij om de 
formeel nog steeds bestaande hervormde gemeente en gereformeerde kerk daadwer-
kelijk te verenigen. Het besluit om te verenigen is echter een besluit dat beide ge-
meentes zelf moeten nemen. Om dit besluit weloverwogen te kunnen nemen moet u 
allen als leden van de afzonderlijke gemeentes hierin gekend en gehoord worden. In 
de kern van de zaak heeft de fusie een drietal gevolgen: 
1. Tot op heden was onze federatie een samenwerkingsverband tussen twee afzon-

derlijke gemeentes, die het gemeenteleven, bestuur, vermogensbeheer en leden-
administratie gedeeld hebben. Het is echter nog steeds mogelijk om het samen-
werkingsverband te beëindigen en de afzonderlijke gemeentes als zelfstandige ge-
meentes te laten herleven. Over hoe een dergelijke scheiding zou moeten plaats-
vinden zijn bij het aangaan van de federatie afspraken gemaakt en schriftelijk vast-
gelegd. Bij een fusie houden de beide oorspronkelijke gemeentes op te bestaan en 
is sprake van een volledige en onomkeerbare samensmelting. 

2. Tot op heden is al het bezit van onze federatie (beide kerkgebouwen, pastorie, 
financiële activa en verpachte landbouwgronden) eigendom van de hervormde 
gemeente. Thans wordt alleen het vruchtgebruik gedeeld met de federatiegemeen-
te, na de fusie is het gehele bezit gemeenschappelijk. 

3. De wijze waarop u geregistreerd bent verandert. Na de fusie bent u lid van een 
protestantse gemeente; bij een verhuizing buiten Schagen zult u in uw nieuwe 
woonomgeving worden ingeschreven in een protestantse gemeente. Mocht een 
dergelijke gemeente daar nog niet bestaan, zult u worden ingeschreven in een door 
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de lokale classis aangewezen ontvangstgemeente (doorgaans de grootste gemeen-
te), onafhankelijk van het genootschap waarin u gedoopt bent of belijdenis hebt 
gedaan. Tenslotte zullen na de fusie bij ons alle ontvangsten van de doop en afleg-
gingen van belijdenis als protestants worden geregistreerd. 

Voorts zullen wij bij de fusie onze plaatselijke regelingen (lokale uitvoeringsregelingen 
van de kerkorde) actualiseren.  
De kerkenraad realiseert zich dat het hier om een historisch en onomkeerbaar besluit 
gaat. Hoewel wij in het dagelijks functioneren er niet veel van zullen merken wijzigt er 
in de basis iets fundamenteels en is deze wijziging onomkeerbaar. Juist vanwege dat 
fundamentele en onomkeerbare karakter moet de kerkenraad het besluit aan de ge-
meenteleden voorleggen en ze hierover horen. Dit doen we in de vergadering van 4 
juli. 
  
In deze vergadering zullen we achtereenvolgens behandelen: 
· Waarom een fusie 
· Toelichting Plaatselijke Regeling 
· Toelichting grens PGS 
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden hiervoor uit.  

HET NIEUWE SEIZOEN 

Louise Kooiman en Michiel Aten 
 
Startzondag 
We starten het winterseizoen op zondag 22 september. Ook dit jaar willen we er weer 
een bijzondere dag van maken om te starten met het nieuwe kerkseizoen. Deze dienst 
zal in het teken staan van muziek en zang.  
Op 25 mei jl. is het nieuwe liedboek feestelijk gepresenteerd in Monnickendam. Met 
sprekers, workshops, bands en koren was het een inspirerende dag en meer dan 2000 
mensen waren aanwezig. Als kerkelijke gemeente willen wij op de startzondag het 
nieuwe liedboek in gebruik gaan nemen. 
Velen van u hebben het al besteld en ook in de kerk zullen er exemplaren liggen om te 
gebruiken. Een ieder van u wordt uitgenodigd om uw favoriete kerk-lied(eren) in te 
leveren en daarvan zullen we een top 10 samenstellen. Een deel daarvan zal worden 
gezongen op de startzondag. (Het hoeft natuurlijk niet perse in het (oude)liedboek te 
staan).   U kunt dit per email sturen naar ljkooiman@gmail.com of invullen op een lijst 
die in de kerk komt te liggen.  
Daarnaast zal er op de startzondag veel door gemeenteleden worden gezongen en 
gemusiceerd. Een ieder die solo of met een groepje wil spelen of zingen kan zich 
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aanmelden bij Louise Kooiman. We willen er een feestelijke zang- en muziek dienst 
van maken. Als opmaat en inspiratie voor het nieuwe seizoen.  

AFWEZIGHEID PREDIKANT 

Michiel Aten 
 
In de periode 8 juni tot en met 29 juni ben ik vakantie. Voor al uw vragen, ook voor 
uitvaarten, huwelijksdiensten en andere bijzonderheden, kunt u zich wenden tot Loui-
se Kooiman, telefoon 0228 - 592970.  
Zij vervangt mij tijdens mijn vakantie in alle voorkomende gevallen. Tot ziens in juli; en 
iedereen die nog op pad zal gaan: alvast een goede vakantie gewenst!  

MEELEVEN EN FELICITATIES  

Michiel Aten en Louise Kooiman 
 
We feliciteren de familie de Graaf, van Noord 63, die op 28 mei jl. 50 jaar getrouwd 
waren. Wij wensen hen alle goeds voor in de toekomst met allen die hen dierbaar zijn.  
Wij leven mee met Gerard en Tracey van Noord die op 24 mei hun (schoon)vader 
moesten missen. In een dienst van woord en gebed hebben we afscheid van hem ge-
nomen en hem begraven in het graf bij zijn vrouw Corrie. We wensen hen en hun 
zoons veel sterkte in deze verdrietige tijd. Wij leven mee met mevrouw Van der Meu-
len, die al enige tijd in Zorgcentrum Molenweid in Wieringerwaard verblijft. Zij kan 
niet meer voor zichzelf zorgen en wij wensen haar veel sterkte en kracht toe.  

TER GEDACHTENIS 

Louise Kooiman 
 
Op vrijdag 24 mei jl. overleed op 91 jarige leeftijd  

Gerrit van Noord (Gerard) 
Sinds 5 juli 2006 weduwnaar van Cornelia van Noord – Rijk.  
Gerard van Noord was “gewoon een bijzondere man” stond er op zijn kaart. En velen 
hebben hem zo ook ervaren. Na de dood van zijn vrouw was het leven zwaar. Hij ver-
wachtte niet lang meer te leven want het was moeilijk zonder haar en hij was een-
zaam. Ondanks alle aandacht en zorg van zijn zoon Gerard en zijn vrouw Tracey en hun 
drie zoons Roy, Raymond en Brandon die hem dagelijks bezochten. Zij waren alles voor 
hem en voor zijn kleinzoons was hij de opa die alles wist en kon. Heel veel tijd heeft hij 
met hen doorgebracht. Maar vele uren bleven er ook over en zijn oren en ogen wer-
den steeds slechter. Via de rouwkring had hij mensen leren kennen met wie hij 1 keer 
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in de zes weken afsprak om samen koffie te drinken. Hij kreeg nieuwe vriendschappen. 
Om hem heen bleven mensen hem opzoeken en daar genoot hij van. Na zijn val enige 
weken geleden kon hij niet meer thuis blijven en ging naar Magnushof. Daar stierf hij 
in het bijzijn van zijn zoon en schoondochter. Zijn oude kever hadden ze nog laten 
opknappen in de hoop dat hij nog een laatste rit kon maken om vanuit Magnushof 
thuis te sterven. Helaas lukte dit niet meer. 
Als marineman had hij veel gevaren en dat was zijn lust en zijn leven. Toen hij gepen-
sioneerd raakte ging hij veel zeilen met Corrie zijn vrouw. Hij hield van auto’s en moto-
ren. Hij had een volkstuin en was medeoprichter van de watersportvereniging in Scha-
gen. Een actieve man die hield van het leven. Vlak voor hij stierf vertelde hij dat zijn 
uitvaart op de zelfde manier moest worden gehouden als bij zijn vrouw Corrie. En zo is 
er afscheid van hem genomen in de Grote kerk met woorden en muziek.  
We lazen 1 Cor. 13 over de liefde. Hij had liefde ervaren in zijn leven en kon het geven.  
Gerard van Noord was niet een man van grote gelovige woorden, maar ook hij mag 
zich geborgen weten in de liefde van God.   

Want niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is                                                                       
en dat van dit geheimenis. God het begin en einde is 

 We leven mee met Gerard en Tracey, Roy, Raymond en Brandon en dat zij troost mo-
gen vinden in de goede herinneringen aan hun vader en opa Gerard van Noord. 

VAN DE VOORZITTER.  

Jan Prij 

Het moderamen vergaderde op 16 mei. In deze vergadering werd gerapporteerd over 
lopende activiteiten.  
• De pastores zijn bezig met de voorbereiding voor de startdienst op 22 september. 

Het thema is `Zing een nieuw lied´. Vanaf de startzondag zullen we het nieuwe 
liedboek gaan gebruiken.  

• Louise Kooiman en Wijnand Kramer gaan op 18 juni met een groep kinderen van 
de Wegwijzer naar Amsterdam. Er zal met de Ark worden gesproken om ook zo´n 
bezoek te organiseren.  

• Er is overleg gaande hoe het beste omgegaan kan worden met leden die geen ker-
kelijke bijdrage betalen. Het moderamen is van mening dat deze leden eerst met 
een brief benaderd moeten worden. 

• Naast enkele bestaande vacatures komen er In de kerkenraad vacatures bij door 
het reglementair aftreden van enkele ambtsdragers in oktober. We zijn nog op 
zoek naar enkele pastorale ouderlingen, een jeugdouderling, een diaken en een 
voorzitter. Gemeenteleden worden opgeroepen namen voor kandidaten op te 
geven bij de kerkenraad. 



 

  
 19  

  

• Het College van Kerkrentmeesters heeft in de begroting ruimte gevonden voor de 
aanstelling van een deeltijd jeugdwerker. 

• Het Breed Moderamen van de classis heeft op ons verzoek de grens van de Protes-
tantse Gemeente Schagen vastgesteld. Dit betekent dat er geen beletselen meer 
zijn om over te gaan tot de formele samenvoeging van de Hervormde Gemeente 
en de Gereformeerde Kerk van Schagen. De fusiecommissie, de scriba en secreta-
ris van het College van Kerkrentmeesters zullen de documenten die hiervoor nodig 
zijn opstellen. Op donderdag 4 juli wordt een gemeenteavond gehouden waarin 
dit fusiebesluit wordt toegelicht.  

GEMEENTEREIS NAAR TURKIJE. 

Louise Kooiman 

De gemeentereis naar Turkije waar we Cappadocië en Anatolië bezoeken en Efeze en 
Patmos gaat van start op donderdag 26 september. We komen terug op maandag 7 
oktober. De 2 dagen daarvoor zijn we op Patmos.  
Inmiddels hebben verschillende mensen zich opgegeven en er zijn nog enkele plaats-
ten over. 
Opgave is nog mogelijk bij Pastor Louise Kooiman.  
Mocht u nog vragen hebben kunt u bellen naar 0228 592970 of mailen naar: ljkooi-
man@gmail.com 

 
Gereisd wordt er van oost naar west; we beginnen in Avenos in Cappadocië )rechts op de 

kaart’ en dan, via Konya, Denizli, Efeze, Kusadasi naar Patmos, links op de kaart. 

mailto:ljkooiman@gmail.com�
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JEUGDWERK TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE. 

Arjan Plomp 
 
Zondag 7 juli is de laatste zondag voor de zomervakantie waarop jeugdwerk is ge-
pland: crèche, kindernevendienst en basiscatechese. Evenals vorig jaar willen we als 
jeugdteam ons inspannen om gedurende de gehele zomerperiode crèche-opvang te 
regelen, d.w.z. voor alle zondagen van 14 juli tot en met 25 augustus. Momenteel is 
het rooster nog niet volledig gevuld met teamleden, maar een eventueel gat in het 
rooster zal middels de nieuwsbrief tijdig worden aangekondigd. 
Deze crèche-opvang is ook bedoeld voor kinderen in de leeftijd van de kinderneven-
dienst, die niet de gehele dienst in de kerk willen blijven. Tijdens de dienst zal hen 
gelegenheid worden gegeven naar de opvangruimte te gaan. 
Op zondag 1 september willen we weer beginnen met het jeugdwerk. Nadere informa-
tie hierover volgt nog.  

BIJBELGESPREKSKRING. 
Louise Kooiman 
Op woensdag 19 juni a.s. is de volgende bijbelgesprekskring in de Grote kerk op de 
Markt. We beginnen om 14.00 uur.  
Het thema zal zijn: “Over het begin”. Genesis. 
Hoe lezen we de eerst hoofdstukken uit de bijbel. 
Iedereen is van harte welkom. 

OUDEREN-GESPREKSGROEP 
Louise Kooiman 
 
Op dinsdag 2 juli zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de Grote Kerk op 
de Markt, in de Hans Leijdekkers zaal.  
Het thema zal zijn: “Water”. 
Van de Bron tot de grote zee en van rivieren tot slootjes. 
Samen in gesprek over het water in ons leven. 
Iedereen is van harte welkom. 

SPONSORFIETSTOCHT VOOR JAN VAN  
Janny en Wik de Visser 
Na afloop van de kerkdienst op zondag 2 juni jl. is heel spontaan gehoor gegeven aan 
onze oproep voor kleinzoon Jan via de zondagse mededelingen. De familie en de 
vrienden van Jan bedanken u daarvoor heel hartelijk. 
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Het ging om een sponsorfietstocht met als doel geld in te zamelen voor een aangepas-
te personenbus waarmee Jan, nu 8 jaar oud, o.a. iedere dag naar zijn school ‘de Ap-
pelboom’ in Midgard, Tuitjenhorn wordt gereden. Bij zijn vroeggeboorte had Jan veel 
pech, tweemaal een hersenoperatie met hersenbeschadiging tot gevolg. Daardoor kan 
Jan niet lopen, noch praten en zelfstandig eten. Soms heeft hij een epileptische aanval. 
De huidige bus is oud en onveilig. Een nieuwe bus mag maar enkele jaren oud zijn en 
zal ca € 20.000 kosten. Mede door uw hulp en de vele acties in en om Schagerbrug, 
waar Jan bij zijn familie woont, is er op dit moment (3 juni) al € 8.000 bij elkaar ge-
bracht. Mocht u nog willen helpen. U kunt een bijdrage storten op rek.nr. 
10.33.54.662 t.n.v. stichting Jan Van, Rabobank Schagerbrug. Meer informatie is te 
lezen op de website www.stichtingjanvan.nl. Nogmaals hartelijks dank. 

ONS KERKBLAD WORDT KOSTENNEUTRAAL! 
Van de redactie 
 
Met dit dikke zomernummer sluiten we het winterseizoen 2012-2013 af. Afgelopen 
jaar heeft het team redactie, advertenties en distributie van Onze Kerk de opdracht 
gekregen om de productie en distributie van Onze Kerk kostenneutraal te maken. We 
hebben, in samenwerking met u als lezers, via een enquête, ideeën ontwikkeld en 
uiteindelijk na overleg met de kerkenraad voor de volgende aanpak gekozen: 

1. U ontvangt in het vervolg 10 uitgaven per jaar waarbij het blad tijdens de zo-
merperiode, half juni tot begin september, niet verschijnt. 

2. Het blad zal maximaal 24 pagina’s tellen (inclusief 2 advertentiepagina’s) met 
uitzondering van het eerste nummer na de zomer, bij de start van het nieuwe 
seizoen. 

3. De beperking van het aantal pagina’s is mogelijk door het weglaten van de al-
gemene gegevens. Deze worden eenmalig per jaar gepubliceerd in het eerste 
nummer na het zomerseizoen samen met alle activiteiten voor het nieuwe sei-
zoen. De algemene gegevens, inclusief mutaties zijn het hele jaar beschikbaar 
op de website. 

4. Wij voegen bij het dikke blad aan het begin van het winterseizoen een accept-
giro in waarmee we u een vrijwillige bijdrage van 10 euro per jaar vragen; ve-
len van u hebben in de enquête aangegeven hiertoe bereid te zijn.  

5. De reductie tot 24 pagina’s resulteert in een lager posttarief (< 50 gram). 
6. We gaan proberen nog “klanten”te werven voor een extra advertentiepagina. 

Ook doe we een beroep op onze abonnees die Onze Kerk per post ontvangen, 
of zijn zelf niet een creatieve oplossing weten om porto te besparen (meene-
men uit de kerk, lezen via internet enz.). 

http://www.stichtingjanvan.nl/�
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7. Met deze aanpak en uw medewerking gaan we er van uit dat we ons blad kos-
ten neutraal kunnen maken. Eigenlijk komt het er op neer dat adverteerders 
en abonnees samen het blad financieren. 
 

De lezers van wie we een e-mail adres hebben sturen we een mededeling dat het 
nieuwe blad op internet te lezen is. Onze internetversie bevat ook de advertenties.  
Het is goed om op deze plek nog eens te vermelden dat we ons kerkblad kunnen 
maken omdat vele van u maandelijks ook een tekstbijdrage leveren en dat een klei-
ne 60 medewerkers ook maandelijks ons blad distribueren. Hiervoor hartelijk dank.  
Tot slot het bericht dat er door studenten van de Hoge School Amsterdam hard ge-
werkt wordt aan de nieuwe website. We hopen de site deze zomer in de lucht te 
brengen.  

HET NIEUWE LIEDBOEK. 
Wim Voorbraak 

 
Zaterdag 26 mei is in Monnickendam het nieuwe liedboek gepresenteerd, precies 40 
jaar na het verschijnen van het huidige boek met de rode kaft.  
Er was veel belangstelling. Een maand van te voren waren de deelnemerskaarten al 
uitverkocht. Vierentwintig bussen met mensen uit het hele land en Vlaanderen, samen 
met vele mensen die per auto of openbaar in Monnicken-
dam arriveerden zorgen voor een dag met veel sfeer. De 
presentatie van het liedboek vond plaats in een stampvol-
le Grote Kerk en werd via een beeldverbinding gevolgd 
vanuit nog 2 andere kerken in Monnickendam. Daarna 
zwierven alle deelnemers uit over het stadje waar in bijna 
elk kerk, kroeg of ruimte van enig formaat waar mensen 
in konden een workshop werd georganiseerd. Het schil-
derachtige plaatsje zinderde die dag van de muziek en van 
mensen die muziek waardeerden ook al was het soms 
niet “hun“ muziek.  
Want dat bleek wel in de vele workshops waar tekst-
schrijvers(dichters) en muziekmakers, niet alleen organisten, de bezoekers de enorme 
mogelijkheden van het nieuwe liedboek demonstreerden. Zij lieten ook tegelijkertijd 
lieten zien dat de gebruikers van het nieuwe liedboek een veel kleurige gemeenschap 
gaan vormen.  
De beschikbare tijd zorgde ervoor dat maximaal 3 workshops konden worden bezocht. 
Helaas lukte het niet altijd om binnen te komen. De ruimten waren soms te klein en 
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met de ramp van Volendam nog in het achterhoofd werd het aantal bezoekers zorg-
vuldig geteld. 

 
 
Foto: Een deel van de bezoekers bij de afsluiting van de dag aan de haven in Monnickendam. 
 
Het zal zeker niet zo zijn dat iedereen al het materiaal uit het liedboek zal waarderen. 
Zeker is wel dat iedereen in het liedboek veel liederen in het boek zullen vinden die hij 
of zij mooi zullen vinden en vaak zullen zingen. Zelf ben ik niet zo’n zanger en zeker 
geen notenlezer. Toch heb ik in Monnickendam mooie muziek en mooie liederen ge-
hoord waar ook door gemeenteleden binnen onze kerk die wel goed kunnen zingen of 
mooie muziek kunnen maken iets moois van zullen maken. Het liedboek bevat ook 
vele buitenlandse liederen uit andere tradities die in het Nederlands zijn vertaald. 
Daarin viel de begrijpbaarheid en eenvoud van de teksten mij op. 
De geslaagde dag werd afgesloten met samenzang van alle aanwezigen rond de haven 
na Monnickendam. Verschillende deelnemers hebben Youtube filmpjes gemaakt die 
op internet terug te vinden zijn wanneer je Monnickendam en lieddag intikt. Naast 
psalmen en vele liederen uit het oude liedboek en “Tussentijds” varieert het aanbod 
van “gewijde anglicaanse muziek” tot pure “jazz”, ook “gewijd”wat mij betreft. 
Halverwege de dag was er in Monnickendam al geen gewoon liedboek meer te krijgen.  

HET NIEUWE LIEDBOEK IS OP  

Wijnand Kramer 
 
Nou zou je toch denken dat als je tijdig bestelt dat je ook vooraan in de rij staat op de 
bestelling op te kunnen halen. Dus ik was zeer blij dat ik de pakket besteller voor mijn 
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deur zag afgelopen woensdag. Kijk het heeft dus toch geholpen dacht ik nog. Vier do-
zen. Nou was ik te enthousiast om te denken dat dat misschien wat weinig zou zijn. 
Maar de dozen openend vond ik alleen maar koorbundels en orgel begeleidingsboe-
ken. Maar geen liedboeken. 
Een mailtje van de handelaar waar wij de bestelling hadden geplaatst zei: de eerste 
druk is volledig uitverkocht nog voor zij een liedboek hadden gezien. Zij hopen uit de 
derde druk ons te kunnen voorzien en dat is dan medio juli. We moeten dus nog alle-
maal een beetje geduld hebben voor we het nieuwe boek in handen krijgen. Helaas. 

HET NIEUWE LIEDBOEK. 
Michiel Aten 
 
Nog geen week in de winkel en al nergens meer te krijgen! De belangstelling voor het 
nieuwe liedboek (“Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk”) is zo groot dat de 
eerste druk subiet was uitverkocht. Gelukkig mocht ik dit weekeinde een exemplaar 
lenen van Rik Laernoes om een eerste indruk te krijgen. 
Terwijl ik er door heen blader valt het rustige beeld op. De letters en noten zijn wat 
groter, dus duidelijker te lezen. Ook vind ik het heel gemakkelijk dat de nummering 
doorloopt (tot 1024 !). Na de 150 Psalmen volgen de Gezangen vanaf nummer 151. De 
Psalmen kennen we allemaal als de Psalmen uit het oude liedboek. Bij een aantal 
Psalmen is er een extra versie toegevoegd, die staat er meteen achteraan. Een voor-
beeld: Psalm 23, dat blijft lied 23 in het nieuwe liedboek. In het oude liedboek waren 
de andere berijmingen bij de Gezangen opgenomen, zoals Gez. 13 en 14. In het Nieu-
we Liedboek zijn deze twee ook overgenomen maar staan nu bij de Psalm als 23-a en 
23-b. Voor Psalm 23 zijn er ook nog andere bewerkingen bijgekomen, maar liefst vier. 
Lied 23 loopt dus door tot 23-f. Hierdoor is het totale aantal liederen in de nieuwe 
liedbundel nog groter dan de 1024, ik schat ruim 1150. Er is voorlopig dus genoeg om 
uit te kiezen! 
De samenstelling is ook veel breder dan we gewend zijn uit het oude liedboek en Tus-
sentijds. Zo zijn er liederen uit de evangelische stroming, als “Abba Vader, u alleen” en 
“Wees stil en weet”. Ook nieuw zijn een aantal liederen in andere talen. Ik heb al lie-
deren ontdekt in het Engels, Frans, Duits, Latijn en een bijzonder fraai Afrikaans lied, 
nummer 872, dat uit het Xhosa, een Zuid-Afrikaanse taal, afkomstig is.  
Er zijn ook liederen teruggekomen: de geloofsbelijdenis die wij in het groene boekje 
hebben staan, is opgenomen als nr. 340-b. Er zijn nieuwe bewerkingen van oude liede-
ren gekomen: lied 268 “Goede herder als wij slapen” kent u misschien nog als “Stilte 
over alle landen”. Gezang 125 “O kom, o kom, Immanuel” heeft een nieuwe vertaling 
gekregen en is als  lied 466 met een aantal nieuwe coupletten opgenomen. 
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Er valt nog een hoop te ontdekken in het nieuwe liedboek en de vraag welke niet zijn 
opgenomen rijst natuurlijk ook. Over Tussentijds kan ik nog niet zoveel zeggen, van het 
Liedboek stond er al een lijst op internet. Van de 491 Gezangen uit het Liedboek zijn er 
320 overgenomen, zo’n 170  dus niet. Een paar die mij opvielen, dat ze niet zijn over-
genomen, zijn de Gezangen 180 (Gethsemane), 189 (Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis), 
400 (Almachtige verheven Heer), 465 (Van U zijn alle dingen), 467 (O eeuwge Vader, 
sterk in macht), 476 (Eeuwig Woord U willen wij bezingen), 487 (De Heer heeft mij 
gezien en onverwacht). Over dit soort beslissingen valt heel wat te discussiëren. We 
kunnen natuurlijk altijd zo’n lied zingen in de dienst als wij dat willen, we kunnen de 
tekst afdrukken op de zondagse mededelingen. We zullen ook opletten dat we mond-
jesmaat nieuwe liederen gaan zingen, er zijn voorlopig genoeg bekende liederen en 
melodieën waar we uit kunnen kiezen. 
Al met al ben ik heel blij met de enorme keus aan liederen die we binnenkort krijgen; 
nieuwe en moderne melodieën, een grotere variatie aan teksten, begeleiding, ritmes 
en nieuwe mogelijkheden met andere instrumenten. Dat alles maakt het nieuwe lied-
boek tot een veelzijdig instrument waar wij als brede pluriforme gemeente goed mee 
uit de voeten kunnen.  

550 JAAR MARKTRECHTEN  

Annemarie Voorbraak 
 
In het vorig nummer vertelde ik u al over de grote manifestatie die in het weekend van 
23, 24 en 25 augustus in en rond de onze Grote Kerk gaat plaatsvinden. U zult hier 
uitvoerig over geïnformeerd worden in de plaatselijke pers. 
Vanwege het grote aantal bezoekers van de schilderijententoonstelling en de muziek-
uitvoeringen dat verwacht wordt, is de catering uitbesteed. De afspraak is gemaakt dat 
wij als kerk hier ook wat aan verdienen door te helpen bij de bediening. U kunt zich 
opgeven bij mij, Annemarie Voorbraak, tel. 213665, e-mail avoorbraak@hetnet.nl. 
U moet er rekening mee houden dat de kerk 5 dagen niet beschikbaar is voor kerkelij-
ke activiteiten.  

PIANONIEUWS 

Annemarie Voorbraak 
  
Door de verkoop van veel huisvlijt, de opbrengst van het optreden van het Kerstkoor 
en giften zitten we op een zodanig bedrag dat we serieus gaan zoeken naar een piano 
die geschikt is voor onze kerk.  Op een centrale plek in Nederland worden door een 

mailto:avoorbraak@hetnet.nl�


 

  
 26  

  

tussenpersoon een aantal voor ons geschikte piano’s bij elkaar gebracht die onze pia-
niste Annelies Komen samen met onze cantor Wijnand Kramer gaan beoordelen. We 
hopen dat dit een voor ons geschikte piano oplevert.  
Ook tijdens de komende westfriese markten gaan we weer van alles verkopen. We 
hopen dat u ook een keer komt kijken 

WERELDWINKEL 

Hans Nusink 
 
Midden- en Zuid-Amerika in Wereldwinkel Schagen 
In de maand juni richt de Wereldwinkel Schagen haar aandacht op producten uit Mid-
den- en Zuid-Amerikaanse landen als Bolivia, Peru, Guatemala en Mexico.  
Uit dat laatste land is een vriendenkring afkomstig. Een eeuwenoud teken van verbon-
denheid uit de deelstaat Jalisco grenzend aan de Grote Oceaan. Deze keramieke kring 
wordt door een familiebedrijf op ambachtelijke wijze gemaakt en gebakken in een 
houtgestookte oven. De afwerking met verf en lak leidt tot een fraai eindproduct.  
 
Uit Peru komen vrolijk gekleurde vormen van klei zoals: vingerhoedjes, vlinders en een 
eend uit Chulucanas, een dorp in het noorden van Peru. De kunstenaar maakt het 
voorwerp met zijn handen en voeten. Hij beschildert elk voorwerp met de hand, 
waardoor de producten een uniek karakter krijgen. Vervolgens wordt het in een oven 
met mangobladeren gebakken. De rook van de bladeren kleurt de onbeschilderde 
delen op een natuurlijke wijze. 
U vindt de  Wereldwinkel Schagen nog steeds onder de toren van de kerk aan de 
Markt. 
 
Openingstijden: 
Maandag gesloten, dinsdag van 10.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.00 uur,  woensdag 
en donderdag van 10.00 – 17.00 uur, vrijdag en zaterdag van 11.00 – 17.00 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeenteavond over de FUSIE van beide kerken. 

Vergeet niet de gemeentevergadering op donderdagavond op 4 juli.  
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 MUSICAL ESTER 

Corrie Rus 
 
U weet het, er is een website, waar u eens een kijkje kunt 
nemen, http://demusicalester.nl. Mochten er onder u zijn die 
een bijdrage aan de financiering willen leveren en daar mid-

dels een advertentie voor uw bedrijf op gezet willen worden dan hoeft u dit alleen 
maar even door te geven en we nemen contact op. 
 
En denkt u ook aan de postzegels. Een velletje van 10 Ester-postzegels, met het bo-
venstaande logo er op, kost € 9,00. Het is toch mooi om op die manier geloof, hoop en 
vertrouwen door te geven. Ze staan afgebeeld op de website en u kunt ze daar ook 
bestellen.  
 
Voor de bezetting van de musical zoeken we nog jongeren die willen meedoen. Mis-
schien had je er nog niet aan gedacht, maar dit is echt een musical waar je een leuke 
bijdrage aan kunt leveren. En de uitvoering wordt des te leuker als je niet alleen komt 
kijken, maar ook mee doet. Mocht je nog mee willen doen of weet je iemand, kom 
langs, en neem iemand mee. Er wordt elke donderdag gerepeteerd vanaf 19.30 uur, in 
de Johanneskapel in Nieuw Den Helder.  

ROEMENIE. 

 Leo Witte 

In de vorige uitgave heb ik beloofd dat ik terug zou komen op de gezondheidszorg in 
Roemenië naar aanleiding van de gezondheid van de echtgenoot van onze tolk, zijn 
naam is Bela. We hebben van anderen ook verhalen gehoord over de medische zorg 
en dit verhaal wil ik gebruiken om een indruk te geven hoe het er daar aan toegaat. 
Toen we er waren was al het werk hem te zwaar, ook had hij veel last van het warme 
weer. Hij had duidelijk last van zijn hart en was al bij een cardioloog geweest in het 30 
km verderop gelegen ziekenhuis. Op de dagen dat we wat tijd hadden heb ik hem ge-
holpen in de tuin. 
De cardioloog had de verdenking dat er een of meer kransslagaderen verstopt zouden 
zitten en vond een katheterisatie noodzakelijk. Hij moest daarvoor naar een ander 
ziekenhuis 60 km de andere kant op. De cardioloog had hem echter wel doorverwezen 
naar een privékliniek. Alom is bekend dat het met de verzorging in een staatszieken-
huis slecht gesteld is. Zo krijgt men slechts verzorging als het de verpleging uitkomt, 
niet als men daar behoefte aan heeft. Of men b.v. hoognodig naar het toilet moet 
maakt hen niet uit. Wel is het zo dat als er wat onder tafel doorgeschoven wordt, de 

http://demusicalester.nl/�
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kans op aandacht groter wordt. Indien er een medepatiënt op zaal ligt die mobiel is 
heeft men geluk want die wil en kan misschien wat helpen. 
Aan de andere kant moet een staatsziekenhuis het doen met de middelen die de staat 
hen ter beschikking stelt. De eerste jaren dat we in Cristuru Secuiesc kwamen, en een 
jaar of tien geleden nog een keer, hebben we een rondje door een ziekenhuis ge-
maakt. Het was treurig om te zien. Voor het onderhoudt voelde zich kennelijk 
niemand verantwoordelijk. Zelfs lampen boven de onderzoekstafel werden niet ver-
vangen. Er mankeert dus ook echt wel wat aan de mentaliteit van directie en perso-
neel. 
In een privékliniek werkt het anders. Daar kent men wel verantwoordelijkheid, maar 
kan het ook zijn dat men de apparatuur niet heeft. 
Enkele dagen na ons vertrek heeft Bela de katheterisatie ondergaan waaruit bleek dat 
de aderen goed waren. Het probleem was echter nog steeds aanwezig en de oorzaak 
onbekend. Omdat ze ook daar geen verder onderzoek konden doen moet hij nu naar 
Boedapest in Hongarije voor verdere hulp. Intussen heeft hij medicijnen waardoor het 
iets beter gaat. 
Dit verhaal staat niet op zich. Van de directrice van het kindertehuis horen we ook 
slechte ervaringen. Als zij met een van de kinderen in het ziekenhuis komt heeft ze het 
ook maar te nemen zoals het is. Heeft zij ‘s morgens om 9 uur een afspraak dan mag 
ze blij zijn als ze voor de middag geholpen is. Het is geen uitzondering als ze later in de 
middag de terugweg kan beginnen. Ze heeft niet de mogelijkheid om wat onder tafel 
door te geven omdat haar budget dat niet toelaat. Ook is zij daar zelf op tegen. 
Is de verzorging een crime, de financiële kant heeft bij Bela ook een behoorlijke im-
pact. Een katheterisatie kost € 400. Een bypass operatie die eventueel nodig zou zijn 
geweest komt op € 4000. Op zich geen schokkende bedragen voor ons maar voor hen 
heel wat. Het salaris van Bela is € 300 per maand en gedurende de tijd dat hij zich ziek 
meldt krijgt hij slechts 60%, dus € 180. Daar komen de reiskosten nog eens bij en dan 
komt men zo op ruim € 530 wat het nu al gekost heeft. Dat schiet al lekker op naar 2 
maandsalarissen. Straks komen daar de onderzoek- en reis- en verblijfskosten naar 
Boedapest nog eens bij. Tel maar uit. 
Rest mij nog het beroep en verdiensten van Bela te vermelden. In zijn vrije tijd is hij 
wethouder en heeft de portefeuille cultuur onder zich. Hij is aardrijkskunde leraar op 
de lagere school. In de grote schoolvakantie gaat hij met meerdere groepen kinderen 
van school, diverse keren op survival kamp. In de winterperiode neemt hij ze mee naar 
skigebieden.  
Zijn echtgenote, onze tolk, steunt hem daarbij wat ze kan. Zij is zanglerares op dezelf-
de school en geeft na schooltijd pianolessen en doet ook veel voor- en met de school-
kinderen in de vakantieperioden. Ze zit vol met muzikale vernieuwende ideeën die ze 
in praktijk brengt. 



 

  
 29  

  

Als de onderzoeken en medische hulp voor Bela achter de rug zijn hebben we een 
totaaloverzicht betreffende de financiën en willen we proberen om hen wat dat be-
treft te helpen. Zelf beginnen we daar al mee en storten het op de rekening van stich-
ting-Schagen-Roemenië onder vermelding van Bela. Alle giften aan onze stichting zijn 
trouwens als gift aftrekbaar voor de belasting omdat we een ANBI-instelling zijn. 
 

STICHTING SCHAGEN – ROEMENIE 

Indien u kleding of aanverwante spullen heeft kunt u contact opnemen met fam. 
Witte, tel. 0224 298195 of fam. v. d. Berg, tel. 0224 214102 
 
 

 
 

 
De Rabo sponsorfietstocht georganiseerd door Ger Dekker, bracht 250 euro 

 
 op voor de Diaconie 

  
Gemeenteavond over de FUSIE van beide kerken. 

Vergeet niet de gemeentevergadering op donderdagavond op 4 juli.  
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ACTIVITEITENROOSTER PGSCHAGEN JUNI t/ SEPTEMBER 2013 
 

Datum Dag Bijeenkomst/Raad Begintijd Locatie 
19 juni Woensdag Bijbelgesprekskring, thema: Over het begin, 

Genesis 
14.00 uur Grote Kerk 

18 juni Dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 
26 juni Woensdag Vergadering pastorale raad 20.00 uur Grote Kerk 
2 juli Dinsdag Ouderengespreksgroep, thema: Water 14.00 uur Grote Kerk 
3 juli Woensdag Raad van Kerken 20.00 uur  Handelsstraat 5 
4 juli Donderdag Openingsdag Westfriese marktseizoen; 

oude ambachten; Grote Kerk is open! Inloopor-
gelconcert vanaf 11.00 uur. 

10.00 uur Grote Kerk 

4 juli Donderdag Gemeenteavond over fusie 19.30 uur Grote Kerk 
9 juli Dinsdag Vergadering db kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 
11 juli Donderdag Dag van dans en muziek; Grote Kerk is open. 

Inlooporgelconcert vanaf 11.00 uur. 
10.00 uur Grote Kerk 

16 juli Dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 
18 juli Donderdag Dag van het dier en eerste verzameldag; Grote 

Kerk open! Inlooporgelconcert vanaf 11.00 uur. 
10. 00 uur Grote Kerk 

25 juli Donderdag Dag van de klederdracht; Grote Kerk open. 
Inlooporgelconcert vanaf 11.00 uur. 

10. 00 uur Grote Kerk 

1 augustus Donderdag Dag van het (draai)orgel. Inlooporgelconcert 
vanaf 11.00 uur. 

10. 00 uur Grote Kerk 

8 augustus Donderdag Gastdag in de open lucht; Grote Kerk is open! 
Inlooporgelconcert vanaf 11.00 uur. 

10. 00 uur Grote Kerk 

14 augustus Woensdag Vergadering pastorale raad 20.00 uur Grote Kerk 
15 augustus Donderdag Dag van het kind; Grote Kerk is open 

Inlooporgelconcert vanaf 11.00 uur. 
10. 00 uur Grote Kerk 

22 augustus Donderdag Grote Kerk open, ’s morgens. Inlooporgelcon-
cert vanaf 11.00 uur. 
Ringstekerij rond de kerk (‘s middags) 

10.00 uur Grote Kerk 

22 augustus Donderdag Vergadering moderamen 20.00 uur Grote Kerk 
23,24,25 aug. Weekeinde 550 jaar marktrechten in Schagen Hele dag Grote Kerk 
28 augustus Woensdag Vergadering diaconale raad 20.00 uur Grote Kerk 
29 augustus Donderdag Verzameldag; Grote kerk is open! Inloop orgel-

concert vanaf 11.00 uur 
10. 00 uur Grote Kerk 

3 september Dinsdag Vergadering db kerkrentmeesters 20.00 uur Grote kerk 
4 september Woensdag Raad van Kerken 20.00 uur ? 
5 september Donderdag Slotdag westfriese marktseizoen; Grote Kerk 

open! Inlooporgelconcert vanaf 11.00 uur. 
10.00 uur Grote Kerk 

10 september Dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 20.00 uur Grote kerk 
10 september Woensdag Vergadering kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 
14 september Zaterdag Nationale monumenten- en orgeldag; Grote 

Kerk is open! Prograsmma nog niet bekend. 
10. 00 uur Grote Kerk 

 



Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

H E T Z I J P E R N O T A R I S K A N T O O R

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hetzijpernotariskantoor.nl

N O T A R I S S E N

K A N D I D A A T  N O T A R I S S E N

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

Grote Kerk, Markt, Schagen
VERHUUR van ruimtes voor vergaderingen 
(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor concerten, 
bijeenkomsten e.d. (350 p.). 
Voor informatie en reservering kunt u contact 
opnemen met de koster van de kerk:
dhr. C. van Treuren 
Leeuwerikstraat 8 1742 BB Schagen 
tel. 214223
e-mail: koster@pgschagen.nl

VERHUUR Kerkje Eenigenburg 
(80-100 p.)
Inlichtingen bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
tel. 298101
e-mail: kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen, 
familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.

Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

H E T Z I J P E R N O T A R I S K A N T O O R

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hznk.nl

N O T A R I S S E N

K A N D I D A A T  N O T A R I S S E N

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

Laan 13 Schagen  0224-212462
www.jangrootelektro.nl

Vakmanschap sinds 1928

audio - video - witgoed

 

 

Eerlijke handel  

in een 

unieke winkel 

 

verrassende cadeau-artikelen 

sieraden 

foodproducts 
 

 
Markt 24, Schagen 

 

PRONK
BOUWT
MET
MEERWAARDE

Machinestraat 2, 
Postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 3 9 13 74
Fax (0226) 3 9 20 32
E-mail: info@pronkbouw.nl
Website: www.pronkbouw.nl

P R O N K BO U W B EDR IJF B V
nieuwbouw
verbouw
restauratie  
onderhoud

P R O N K LE IDE K K E R S B V
leidekwerk
lood-, koper- en zinkwerk
aanbrengen van ladder- en klimhaken

Vergeet u het niet deze maand!

Motto 2013
Wat is de kerk u waard?



Dames- en herenkapsalon BREMER
ROOKARTIKELEN EN PARFUMERIEËN

Loet 29 - Telefoon 212761 Schagen
 

VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

 Body Stress Release 

Ans Mulder-Bijl  0645611506 
www.bodystressreleaseschagerbrug.nl 

 

Body Stress is 
opgebouwde 
spierspanning. De 
veroorzaker van veel 
uiteenlopende 
klachten.   
Body Stress Release 
(BSR) is een prachtige 
techniek.  BSR zet het 
zelfhelend vermogen 
van uw lichaam aan de 
Body Stress weer los 
te laten. 
U gaat zich weer 
prettig voelen in 
uw eigen lichaam. 

  

 

-stijve spieren 
-pijn 
-gevoelloosheid  
-tintelingen 
-kramp 
-onrustig gevoel 
-nekklachten 
-rugklachten 
-schouderklachten 
-knieklachten 
-jeuk 
-groeipijnen 
-huilbaby’s 
-vermoeidheid 
-zwangerschaps- 

ongemakken enz. 

  

  

Stomerij Schagen B.V.
Makado Centrum 47

1741 JA Schagen
0224 - 213 415

www.stomerijschagen.nl
info@stomerijschagen.nl



Stichting Kopwerk, stichting voor protes-
tants-christelijk onderwijs in noordelijk 
Noord-Holland, stuurt 24 protestants-
christelijke basisscholen aan, waarvan twee 
in Schagen.

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

Wilt u informatie hebben, of een kijkje nemen in een van deze scholen,  
neemt u dan contact met ons op. 

De Ark: Gonny Kuiper  Telefoon: 0224 212933  
De Wegwijzer: Gerard Bosman Telefoon:  0224 296008 

Peter van etten
gRoEntE & fRuit -schagEn

Voor verse groente en fruit gaat u naar de oecumenische groenteman. 

Iedere donderdag op de markt in Schagen 
voor vishandel Schoehuis.

En vrijdag en zaterdag staan wij op de 
Nieuwstraat t.o. bloemenman Henk Bakker.

DAG EN NACHT BEREIKBAAR -  7  DAGEN PER WEEK

& (0224) 29 61 44 Menisweg 2, Schagen

Uitvaartvereniging Schagen

locatie:  uitvaartverzorger:

Pie t e r  Dekker

& (0224) 21 30 97

* VERHUIZING
* GEBOORTE
* TROUWPLANNEN

Wilt u svp onze kerkelijke 
administratie compleet en juist houden.
Informeer ons ook bij:

072 - 572 74 26   of   
administrateur@pgschagen.nl



A nn a M ont an a   b i t te  Ka i  Rand

Z IL C H   WAX   O ska   P ernille S venre

Possel t    MARIA BYMAN   

M arc o ’p olo   C orel   P epperz

Winkelcentrum makado • Schagen

ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN E.O.  (I.W.)

H
E

R
V

O
R

M
D

E
 G

E
M

E
E

N
T

E
 S

C
H

A
G

E
N

 C
.A

.

G
E

R
E

F
O

R
M

E
E

R
D

E
 K

E
R

K
 S

C
H

A
G

E
N

 E
.O

.

Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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!



Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

H E T Z I J P E R N O T A R I S K A N T O O R

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hetzijpernotariskantoor.nl

N O T A R I S S E N

K A N D I D A A T  N O T A R I S S E N

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

Grote Kerk, Markt, Schagen
VERHUUR van ruimtes voor vergaderingen 
(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor concerten, 
bijeenkomsten e.d. (350 p.). 
Voor informatie en reservering kunt u contact 
opnemen met de koster van de kerk:
dhr. C. van Treuren 
Leeuwerikstraat 8 1742 BB Schagen 
tel. 214223
e-mail: koster@pgschagen.nl

VERHUUR Kerkje Eenigenburg 
(80-100 p.)
Inlichtingen bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
tel. 298101
e-mail: kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen, 
familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.

Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

H E T Z I J P E R N O T A R I S K A N T O O R

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hznk.nl

N O T A R I S S E N

K A N D I D A A T  N O T A R I S S E N

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

Laan 13 Schagen  0224-212462
www.jangrootelektro.nl

Vakmanschap sinds 1928

audio - video - witgoed

 

 

Eerlijke handel  
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unieke winkel 

 

verrassende cadeau-artikelen 

sieraden 

foodproducts 
 

 
Markt 24, Schagen 

 

PRONK
BOUWT
MET
MEERWAARDE

Machinestraat 2, 
Postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 3 9 13 74
Fax (0226) 3 9 20 32
E-mail: info@pronkbouw.nl
Website: www.pronkbouw.nl

P R O N K BO U W B EDR IJF B V
nieuwbouw
verbouw
restauratie  
onderhoud

P R O N K LE IDE K K E R S B V
leidekwerk
lood-, koper- en zinkwerk
aanbrengen van ladder- en klimhaken

Vergeet u het niet deze maand!

Motto 2013
Wat is de kerk u waard?
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