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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)

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.
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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 
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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	  	  
	  

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: Machteld Brink Telefoon:  0224 296008 

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

Gedempte gracht 67 • Schagen
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Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’
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ALGEMEEN 

PASTORES 

Ds M. C.  Aten  Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen;         0224 850664 
e-mailadres: m.c.aten@hotmail.nl 
Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag. Voor vragen of ver-
zoeken buiten deze werktijden 06-10811430.  

Mw L. Kooiman Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen; 0228 592970 
 e-mailadres:  ljkooiman@gmail.com 
 Werkdagen: maandag t/m donderdag  
 Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 u, 
SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen 

Dhr. B. Lucas Lindenlaan 112, 1741TX Schagen 296331 
e-mailadres:  scriba@pgschagen.nl; Facebook PGSchagen 

 
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 
 

TER OVERWEGING 

Adriaan Rodenburg 
 
Missionaire kerk? 
‘Wij hebben een Woord voor de wereld’. Terwijl ik deze woorden type, zoek ik op You-
tube. Ik vind een opname van Kees Deenik, de ‘NCRV-tenor’. Luister daar maar eens 
naar, het ‘voedt het oud vertrouwen weder’.  
In de tijd dat ik opgroeide - jaren 50, jaren 60 - begon onze dag met het NCRV-lied (er 
zijn er overigens twee geweest: ‘Door het luchtruim heen’ en later: ‘Van U, Heer, is het 
Koninkrijk’.). We luisterden wij naar het Leger-des-Heils-kwartier en naar Zondag-
avondzang met .. inderdaad, Kees Deenik. Ook de IKOR (nog met R) werd veel beluis-
terd. Zondagmiddag om 5 uur de kerkdienst ergens uit Nederland. ‘Het geladen schip’, 
‘Op de man af’’, programmanamen komen weer boven. Evenals de namen van beken-
de radiopredikanten: Alje Klamer, Okke Jager. 
Het was de tijd waarin ‘de Kerk’ vanzelfsprekend leek. De Zondagswet - de ochtend 
voor de christen, de middag voor de heiden - stond niet ter discussie. 

mailto:m.c.Aten@hotmail.nl�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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De tijden zijn veranderd en geloof en kerk zijn helemaal niet meer vanzelfsprekend. Je 
kunt bomen opzetten over de oorzaken. Maar dat brengt geen heiden in de kerk. Ook 
geen christen, denk ik. Toch zegt onze Protestantse Kerk in Nederland dat wij een mis-
sionaire kerk zijn. Maar wat betekent dat, missionair zijn? Laten zien wat ons beweegt 
of acties t.b.v. ledenwerving? Ik weet dat er, ook in onze gemeente, verschillend over 
wordt gedacht. Maar ik wil u graag mijn gevoel, mijn overwegingen hierover met u 
delen. 
Professor Marcel Barnard, hoogleraar Praktische Theologie aan de Protestantse Theo-
logische Universiteit van Amsterdam, heeft over de missionaire taak van de PKN in 
september 2013 een indringend stuk geschreven in het protestantse opinieblad 
Woord&Dienst waar ik ban harte mee instem. Wie het helemaal wil lezen kan het bij 
mij aanvragen, laerburg@kpnplanet.nl of 0630622459. 
 
Ik citeer: “We spreken dit af: van nu af aan zijn we niet meer missionair. We heffen de 
taaklijn op. We besteden het geld aan andere dingen. We keren naar de binnenkamer. 
‘Naar uw tenten, Israël!’ De inktzwarte nacht in. De duisternis. De leegte. Het grote 
zwijgen. Het oordeel Gods. Onzichtbaar voor iedere buitenstaander, buigen we ons 
daar onder de schriften en zoeken we of we misschien, zachtjes, die dwaze stem weer 
horen spreken. Daar scharen we ons rond een tafel en delen een onooglijk stukje brood 
en nemen een piepklein slokje wijn. En dan zeggen we (we geloven het zelf): dit wijst 
naar het grote feestmaal van alle volkeren met beste spijzen en de mooiste wijnen. En 
we lopen onopvallend een mijl extra met wie dat nodig heeft - de vluchteling, de 
kwetsbare oudere, het misbruikte kind. 
Misschien dat er dan soms een enkeling zich afvraagt: wat is dat toch met die christe-
nen? Dan nog zullen we weinig te zeggen hebben. Weet u, wij behoren bij een geëxe-
cuteerde misdadiger, slordig opgehangen aan een stuk hout. Meer is er niet. Laat ons 
maar. Onze God werkt in het verborgene. Dat is zijn missie.” 
 
Dat vind ik zo mooi verwoord. Daar word ik stil van. Dat emotioneert mij. Net als die 
mensen uit onze gemeente (Schagen, bedoel ik! Ook uit onze kerken.) mij raken die er 
waren voor de vluchtelingen in de Spartahal. Als je ook als mensen van de kerk laat 
zien wat christenzijn betekent. 
Maar ook word ik stil van het boekje dat werd aangeboden bij de 200e Willibrordus-
vesper in Haringhuizen. Oecumenische vieringen waar ook mensen komen die weinig 
of niets (meer) hebben met kerk of geloof. En die zich daar in die oude kerk kennelijk 
toch weer aangesproken voelen, weer opgericht, ‘verrezen’ voelen. De titel van dat 
boekje: ‘In de stilte zal ik je ontmoeten.’ 
Ik hoop dat de keuze is: aan de wereld laten zien - in alle bescheidenheid - wat ons 
bezielt, waartoe ons dat beweegt en waarom wij opstaan. 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl�
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KERKDIENSTEN 

Zondag  17 april 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Drs G. Scholten, pastor Gemini Den Helder 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Kerk in actie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Jan Bruin 
Gastheer    Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Jelly Leijnse en Gerrit Leijnse 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur  Lekendienst 

Woensdag 20 april 2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur  pastoor E. Moltzer 

Donderdag 21 april 2016 
Zorgcentrum De Caegstate, 10.45 uur: dhr A. Rodenburg 

Zondag  24 april 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   dhr J. Prij Jr, Rotterdam m.m.v de Cantorij 
1e collecte   Kerk (instandhouding orgel) 
2e collecte   Eredienst en Kerkmuziek 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Nellie Meijnikman 
Gastvrouw   Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjen Poley 
Er is crèche , “Kom in de kring”, kindernevendienst en Tienerdienst 
 
Woensdag 27 april 2016 
Zorgcentrum De Bron,  dienst vervalt 

Zondag  1 mei 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds C. Corporaal, Bolsward 
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1e collecte   Kerk ( kosten kerkblad) 
2e collecte  Myanmar “genoeg rijst voor iedere dag”. 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Janny de Vissser 
Gastvrouw   Ineke van de Woude 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Woensdag 4 mei 2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur  pastor mw. L. Kooiman 

Zondag  8 mei 2016, Wezenzondag 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds  A. Blokker, Callantsoog 
1e collecte   Kerk (Jeugdwerk Schagen) 
2e collecte   Collecte eigen gemeentewerk 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Annemarie Ros 
Gastvrouw/heer  fam. van der Plas 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
Er is crèche , “Kom in de kring”, kindernevendienst en Tienerdienst 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte   Instandhouding kerkje Eenigenburg 
2e collecte   Amnesty Schagen 
Gastheer   Huib Wagenaar 

Woensdag 11 mei 2016 
10.45 uur  Zorgcentrum De Bron, pastoor J. van der Stok 

Zondag  15 mei 2016, 1e Pinksterdag 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds M.C. Aten 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen)) 
2e collecte   Kerkinactie/Zending 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   René Meijer 
Gastheer   Geert Bakker 
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koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Guus de Jong 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Maandag 16 mei 2016, 2e Pinksterdag 
RK Christoforuskerk, Oecumenische dienst 
10.00 uur Pastores Raad van Kerken waaronder Ds M.C. Aten 
Eén collecte Raad van Kerken, doel nader in te vullen 
 
 Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur  diaken P. Steur 

Zondag  22 mei 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Drs G. Scholten, pastor Gemini Den Helder 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Adriaan Rodenburg 
Gastvrouw   Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Erwin Kloosterman en Leo Witte 
Er is crèche , “Kom in de kring”, kindernevendienst en Tienerdienst 
N.B. Cantorijenzondag in Julianadorp! 

 
 
 
 
 
Na haar doop kreeg Moniek van 
Vegten van de kinderen uit de 
kindernevendienst een beschilderd 
bord met een opschrift wat alles 
zegt. Moniek gefeliciteerd met je 
doop! 
 
N.B. De doop van Mw. Saft is uit-
gesteld tot Ds Aten weer is her-
steld 
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LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST  
 
3 april Lucas. 24:13-35  Mannen op weg naar Emmaüs 
10 april Lucas 24:35-48  Jezus verschijnt in Jeruzalem 
17 april Johannes 6:32-40 en 48-

51 
‘Ik ben het brood dat leven geeft’ 

24 april Johannes 15:1-8 ‘Ik ben de ware wijnstok’  
1 mei Johannes 14:1-14 Jezus maakt een plaats voor ons klaar 
8 mei Johannes 14:15-21  De Geest leert ons Jezus liefhebben 
15 mei (Pinkst) Handelingen 2 Gods Geest wordt uitgestort 
 
Ds MICHIEL ATEN ZIEK! 
Wim Voorbraak 
 
Het was schrikken, zondagmorgen 13 maart. Voor de dienst gonsde het bericht door 
de kerk dat onze dominee per ambulance naar het ziekenhuis leek te zijn vervoerd. 
Moeten we het wel of niet afkondigingen? We weten tenslotte van niets. Toen een 
bericht binnenkwam dat ds Michiel ook al voor de “passie in de polder was afgemeld” 
is toch maar de ziekenhuisopname officieel afgekondigd en heeft Ds Yvonne van Ben-
them gebeden  dat de opname in het ziekenhuis toch maar een goede afloop zou krij-
gen. Na een kort “radiostilte” werd het ons duidelijk dat onze predikant ernstig ziek 
was. Inmiddels zijn we een paar weken verder. Afgelopen zondag meldde onze voor-
zitter Bettina de Leeuw den Bouter dat Michiel weer thuis is op Texel en dat een tra-
ject van fysiotherapie en logopedie is opgestart. Zelf stuurde Michiel aan de gemeente 
de volgende mail. 
 
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor alle bemoedigingen die ik afgelopen weken 
mocht ontvangen uit de gemeente. Heel veel dank voor alle kaarten en e-mails. Het 
gaat steeds beter met mijn gezondheid. Alleen het spreken is nog wat lastig maar de 
verwachting is dat alles binnen niet al te lange tijd weer in orde komt. 
Tot gauw. 
w.g. Michiel Aten. 

BIJ DE DIENSTEN    
Wim Voorbraak 
 
We leven in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Ook hier klinkt de zorg over de 
gezondheid van onze predikant opnieuw door. Voor de diensten met Pinksteren staat 
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Ds Michiel Aten op het rooster. Op de dag dat ik dit schrijf is het nog niet zeker of hij 
dan al hersteld is. Wij zijn blij met de hulp van de voorgangers met een band met onze 
gemeente. Zo ging Ds Klaas Henk Ubels in Schagen voor in de Paaswakedienst en gaat 
Ds Jetske Bosgra voor in de dienst op 10 april waarin Saar de Wit, dochter van Jos de 
Wit en Else van Laar wordt gedoopt. Jan Prij Jr gaat voor in de dienst van 24 April. Om-
dat Jan wel regelmatig voorgaat, maar geen predikant is, is het Heilig Avondmaal uit-
gesteld. Wel verleent de Cantorij haar medewerking.  
Zondag 22 mei, de dag na de rommelmarkt, gaat in onze dienst ziekenhuispredikant 
Gert Scholten voor. We missen dan een 20 tal vaste bezoekers. Onze cantorij zingt die 
zondag tijdens de cantorijendag in Julianadorp.  
 

INFORMATIE VOOR DE COLLECTE VAN 29 MEI 2016 
Wieb Koedijk 
 
De 2e collecte van 29 mei zal naar de Stichting “The Children: Our Future” gaan. Hier-
bij vindt u wat extra informatie zodat u weet waar uw geld aan besteed gaat worden.  
Ik heb de stichting meer dan 10 jaar geleden opgericht, omdat de kosten van het naar 
school sturen van kinderen in Oeganda teveel werd voor mij persoonlijk. Dus als je dan 
een stichting opricht dan kan het belastingtechnisch gezien goedkoper voor je worden. 
Ik begon +/- 16 jaar geleden met 3 kinderen maar op dit moment staat de teller op 
meer dan 60.  
Wat wordt er met uw geld gedaan?  
De stichting geeft Oegandese kinderen de kans om naar school te gaan. De filosofie 
van de stichting is dat de verzorgers van de kinderen (alle kinderen zijn wees of half-
wees) iets bijdragen, dit om de verzorgers toch een zekere verantwoordelijkheid te 
geven. Als ik alles zou geven zou het voor de verzorgers te makkelijk worden en zou-
den ze zich af kunnen keren van de kinderen omdat ze dan zouden kunnen denken “Er 
wordt toch wel voor hen gezorgd”.  
Ik ga elk jaar naar Oeganda om te zien of het geld goed wordt besteed (en natuurlijk 
om in de winter van wat tropisch weer te kunnen genieten). En om te zien hoe het 
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met “mijn” kinderen gaat. Het is hartverwarmend om de glunderende koppies te zien, 
dan weet je waarvoor je het doet. 
Meer info kunt u vinden op www.thechildrenourfuture.nl. Hier staan ook verschillende 
foto’s van de kinderen en kunt u het volledige verhaal over de stichting lezen. 
Girorekening IBAN: NL18 INGB 0005 0500 98 
Alvast bedankt voor uw steun.  
 

 
MEELEVEN EN MEEBIDDEN 
Louise Kooiman 
 
Als gemeente leven wij mee met Michiel Aten omdat er zorg is om zijn gezondheid.  
Na een ziekenhuisopname in Alkmaar is hij tijdelijk thuis op Texel om weer op te 
knappen. Wij wensen hem en zijn partner Hans veel sterkte in deze intensieve periode 
en wensen Michiel van harte beterschap toe en hopen dat hij goed mag herstellen.                                                         
Wij leven mee met de familie van Giel Gootjes. Hij overleed op woensdag 6 april j.l. in 
de leeftijd van 93 jaar.  Zij zijn verdrietig om zijn heengaan, maar bovenal dankbaar dat 
hij zolang in hun midden mocht zijn. De dankdienst voor zijn leven vond plaats op 
dinsdag 12 april in de Grote Kerk op de Markt. Jarenlang woonde Giel in de Miede, 
maar de laatste maanden van zijn leven verbleef hij in de Magnushof.   
Wij wensen zijn kinderen Peter en Marijke en zijn kleinkinderen Sanne, Thomas en 
Lotte veel sterkte en dat zij zich getroost mogen weten door Gods grote liefde. 
  
Wij leven mee met Ellen Nater, Populierenlaan 33. Zij zal binnenkort een operatie aan 
haar knie ondergaan. Het is een spannende operatie en wij wensen haar veel sterkte 
in de komende periode. Dat beiden zich in deze periode van zorg en ziekte gedragen 

http://www.thechildrenourfuture.nl/�


   10  
  

mogen weten door Gods liefde.                                                                                                                                         
Wij leven mee met Kor en Conny Kramer Rembrandtlaan 50.  Conny heeft weinig 
energie en het kost haar vaak veel om eenvoudige zaken te doen. Wij wensen haar en 
haar man Kor veel sterkte in deze moeilijke en soms eenzame weg. 

BEDANKT! 
Lieve Gemeenteleden, 
Graag wil we iedereen bedanken voor het medeleven dat we gehad hebben in de af-
gelopen maanden. 
Het begon al in de dagen voor de opname in het ziekenhuis met bemoedigende woor-
den. In de ziekenhuis periode begonnen de kaarten binnen te komen en ook thuis ging 
dat nog een poosje door. Dit werd wat later aangevuld met bloemen en we genieten 
nog steeds van de bloemen die we wat later gekregen hebben. Ook via facebook zijn 
diverse reacties binnengekomen. Regelmatig worden we nog gebeld dat er iemand 
langs wil komen voor een bakkie. 
Al deze belangstelling heeft ons goed gedaan in een heftige en moeilijke periode. Ge-
lukkig gaat het alweer behoorlijk beter al merken we wel dat we er nog lang niet zijn. 
Allen hartelijk bedankt,  
Magda en Leo Witte 
 
ROUWVERWERKING 
Namens alle deelnemers, Renny Derks, Peter Mol 
 
Vorig najaar werd gepolst of er interesse zou bestaan in deelname aan bijeenkomsten 
waarin personen die een dierbare hadden verloren in een aantal sessies zouden kun-
nen praten over de verwerking van hun rouw.  
De belangstelling bleek dusdanig groot dat er twee groepen gevormd moesten wor-
den. Onder leiding van pastor Louise Kooiman, met assistentie van Coby Taal, werd in 
een achttal bijeenkomsten ruime aandacht besteed aan dit onderwerp, waarbij deel-
nemers vrijelijk over het verlies dat hen is overkomen hebben kunnen spreken.  
Meerdere thema’s die op rouwverwerking betrekking hebben zijn ruimschoots bedis-
cussieerd waarbij alle deelnemers een actieve rol hebben vervuld. 
Boven genoemden willen namens alle deelnemers Louise Kooiman hartelijk bedanken 
voor de wijze waarop zij deze zo emotionele problematiek voor het voetlicht heeft 
gebracht en betrokkenen de ruimte heeft gegeven hun ervaringen uit te wisselen. Het 
mogen delen van deze ervaringen met lotgenoten heeft ons allen goed gedaan. Kort-
om, een prima initiatief dat bijzonder is gewaardeerd en kan worden aanbevolen. 
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KAMPEERWEEKEND MET PINKSTEREN 
Jaap Muller en Jasper Visser 
 
Van 13 -15 mei (pinksterweekend)  willen we 
met een grote groep mensen, jong en oud,  
uit onze gemeente, gaan kamperen op cam-
ping de Volharding, Grote Sloot 458,1757 LS 
Oudesluis . We hebben een eigen veld. We 
beginnen vrijdagmiddag met het opzetten 
van “het kamp” rond om een grote legertent. 
Zaterdag gaan we naar het Zwanenwater, is 
er een spellenmiddag en ’s avonds een gezel-
lig samenzijn met barbecue, enz. Dit zijn de 
grote lijnen, de details worden de komende weken uitgewerkt. U leest er meer over 
op de website en in de zondagse mededelingen 
Op zondag is er een kerkdienst met koffie na afloop. Daar na gaan we weer opbreken. 
We rekenen  op mooi weer en een grote belangstelling van u allen. 
Opgave bij Jaap Muller,06 351 224 75.  muller04@xs4all.nl of Jasper Visser , tel. 224 
292992, e-mail jap.visser@zonnet.nl  
 
WIE HEEFT ER FOTO’S VAN DE BEZOEKEN VAN EN AAN DIPPS?  

Jan Prij (0224 573123 of  j.prij@quicknet.nl) 
 
In Onze Kerk van vorige maand heb ik uitgelegd dat we zijn uitgenodigd voor een be-
zoek aan onze partnergemeente de Evangelisch Lutherse gemeente in Dippoldiswalde 
bij Dresden. Tijdens dit bezoek willen we speciale aandacht schenken aan het feit dat 
we het voor het 25ste jaar elkaar ontmoeten. Daarbij willen we ook oude foto’s laten 
zien van de verschillende bijeenkomsten.  
Als iemand oude foto’s heeft willen we die scannen en daar presenteren. Hierbij dan 
ook een OPROEP deze foto’s beschikbaar te stellen. We zullen ze dan scannen en 
daarna natuurlijk teruggeven. Ze mogen wel in een fotoboek blijven zitten.  
Verder herhaal ik mijn oproep om mee te gaan.  
Als je overweegt dit jaar mee te gaan meld je dan bij ondergetekende. Ook voor ver-
dere informatie ben ik beschikbaar. 
Ik hoop dat we dit jaar met een breed samengestelde afvaardiging naar Dipps kunnen 
afreizen. 
 
 

mailto:muller04@xs4all.nl�
mailto:jap.visser@zonnet.nl�
mailto:j.prij@quicknet.nl�
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ROMMELMARKT 
Annemarie Ros, Louise Kooiman, Ineke Schenk en Gonnie Smit 
 
De lente is begonnen! Voorjaarsschoonmaak? Als u gaat opruimen thuis en u wilt wat 
spullen wegdoen, denkt u dan even aan de rommelmarkt op 21 mei aanstaande? U 
kunt uw tweedehands spullen en boeken inleveren op donderdag 19 mei tussen 15.00 
en 17.00 uur en 19.00 en 20.00 uur. Of op vrijdag 20 mei tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Wij ontvangen graag uw tweedehands spullen, boeken en speelgoed. Liever geen gro-
te meubels of kleding. Mocht u dan niet kunnen en toch uw spullen willen doneren, 
dan kunt u contact opnemen met: Gonnie Smit  (0224-223075, gonniespros-
per@gmail.com) of Ineke Schenk (0224- 296533, jaapineke@hotmail.com). Alleen bij 
noodzaak (slecht ter been of geen auto) kunnen de spullen eventueel ook gehaald 
worden. 
Vindt u het leuk om mee te helpen dit jaar? Neem dan even contact op met Annema-
rie Ros: arosthijms@gmail.com / 06-20685770. We zoeken nog een paar mensen. 
Verder gaan we dit jaar ook weer het Rad van Fortuin laten draaien. Vorig jaar was dit 
een enorm succes! Daarom zoeken wij ook nu weer uw hulp om aan leuke cadeautjes 
te komen voor het Rad. Stelt u zich nou eens voor dat u een lotnummer heeft. Wat 
zou u graag willen winnen? Misschien dat u dat aan ons kunt doneren. Andere voor-
beelden zijn: een bon (bioscoop, boeken), een fles wijn, een setje handdoeken, een 
flesje douchespul van bijvoorbeeld het merk dove, een leuk spel, een puzzel, speciale 
koffie of thee, etc. Wat vindt u leuk om te krijgen? Dat soort kleinschalige artikelen 
willen we gaan verzamelen. Op de zondagen 24 april, 1, en 8 mei, zal er een mand in 
de kerk staan. U kunt uw donaties dan inleveren. Mocht u op deze dagen niet in de 
gelegenheid zijn, kunt u deze spulletjes ook op donderdag 19 mei bij de kerk afgeven 
(tijden staan hierboven). We hopen dat u met ons mee doet! 

Sobere maal-
tijd in de 
huiskamer. 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:jaapineke@hotmail.com�
mailto:arosthijms@gmail.com�
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VOCAAL THEOLOGEN ENSEMBLE 
Annemarie Ros en Adriaan Rodenburg 
 
Vocaal Theologen Ensemble (VTE) komt zingen 
Zangavond VTE vrijdag 29 april 2016, 19.30 u. – ca. 21.45 u. 
Anglicaanse hymnen klinken op vrijdag 29 april vanaf ’s avonds 19.30 u. in de Grote 
Kerk in Schagen. Dit muziekgezelschap, dat geheel bestaat uit mensen die een theolo-
gische studie volgen of hebben gevolgd (voornamelijk dus predikanten), zong op za-
terdag 25 mei 2013 in de Doopsgezinde Vermaning in Monnickendam. Het was de dag 
van de presentatie van het nieuwe liedboek. De belangstelling was dermate groot, dat 
velen deze prachtige koorzang hebben moeten missen. Op internet vindt u een voor-
proefje van de liederen die zij in Schagen zullen zingen. 
 https://www.youtube.com/watch?v=ipMTv2JbLrE 
Vorig jaar is contact gelegd met dirigent Hanna Rijken en het koor komt graag naar de 
kop van Noord-Holland. 
Voor de zangavond (ja, er is ook samenzang!) bedraagt de toegang € 7,50 inclusief 
koffie of thee. Kaarten zijn binnenkort verkrijgbaar. Let u op de informatie via de web-
site van onze gemeente, de media en de mededelingen bij de kerkdiensten. 
De opbrengst van deze avond is voor het in stand houden van het pastoraat in onze 
gemeente en daarbuiten. 

 
Vocaal theologen ensemble  
 
VAN DE VOORZITTER 
Bettina de Leeuw den Bouter 
 
Begin maart heeft de kerkenraad weer vergaderd. Een aantal punten waar we over 
hebben gesproken zijn al in het moderamen voor besproken. Namelijk de mogelijkheid 
om een uitvaartkist in de kerk te laten staan. Bijvoorbeeld als de avond voorafgaand 

https://www.youtube.com/watch?v=ipMTv2JbLrE�
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aan de uitvaartdienst gecondoleerd wordt in de kerk. Zowel moderamen als kerken-
raad hebben daar geen bezwaar tegen, mits de kist dicht is en er een bordje op de 
deur van het jeugdhonk hangt met de mededeling dat er een kist staat. Ook over de 
monumentendag is in beide vergaderingen gesproken. De Loge Scagha die in onze 
kerk bijeenkomt wil zich graag  presenteren op de monumentendag in september. De 
kerkenraad heeft besloten om dit een jaar te proberen. Ook wij als protestantse ge-
meente zullen ons die dag presenteren.  
De jaarrekening van de diaconie is besproken, maar omdat deze nog door de accoun-
tant moet worden bekeken, is de jaarrekening nog niet goedgekeurd. Er wordt op 
verzoek van het CvK een commissie communicatiebeleid ingesteld. Hierover zal in het 
Moderamen verder worden gesproken. 
De nota Kerk 2025: ‘Waar een woord is, is een weg’ hebben we voor het eerst in de 
kerkenraadsvergadering besproken. De eerste vraag gaat over wat we belangrijk vin-
den. De reacties van de leden van de kerkenraad zijn opgeschreven. De afgelopen 
weken hebben deze reacties in de Hans Leijdekkerszaal gehangen, waar ook u een 
reactie kon geven. Op een volgende kerkenraadvergadering gaan we verder met uw 
opmerkingen en de vragen in de nota. 

 
Veel belangstelling bij het palmpaasstok maken 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak 
In het vorige kerkblad schreven wij al dat wij een begin gaan maken met het organise-
ren van “kerkbalans-digitaal”.  Om dat een kans van slagen te geven hebben wij vooral 



   15  
  

e-mailadressen nodig. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om, als u dat nog niet gedaan heeft, dit alsnog door te geven 
aan het e-mail adres pgschagen@nexite.nl ? U helpt ons zeer.  
Het voorjaar is altijd een drukke tijd voor de administratie. Eerst kerkbalans afsluiten 
en dan moeten de jaarcijfers weer geproduceerd worden. Daar is hard aan gewerkt. 
Het college zal zich daarover buigen, dan de kerkenraad en dan de gemeente. Daar-
over leest u later natuurlijk meer. 
Na de zomer stopt “onze koster” officieel met zijn werk. U kunt zich nog steeds aan-
melden om samen met anderen een deel van de kostertaken uit te voeren. Belt u ge-
rust, ook als u meer wilt weten. 0224-573123. 
Op zaterdag 11 juni as. Is er weer de jaarlijkse RABOsponsor fietstocht. Elke instelling 
of vereniging met een banknummer bij de Rabobank kan zich hiervoor opgeven. Zowel 
de kerkrentmeesters als de diaconie hebben zich aangemeld. Heeft u zin in een leuke, 
maar vooral gezellige fietstocht laat u mij dat dan even weten. avoorbraak@ziggo.nl  
of 0224-213665. Er zijn 8 mensen nodig om € 200 voor de kerk en €  200 voor de dia-
conie bij elkaar te fietsen. Alle kleine beetjes helpen. Alvast bedankt. 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
Ouderen gespreksgroep 
Op dinsdag 26 april 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: Delen is vermenigvuldigen. 
Dit klinkt mooi. Als een prachtige spreuk om op een bordje aan de wand te hangen. 
Dat klinkt te mooi. Als een onhaalbaar ideaal. Toch is het waar. En het kan. 
Mocht u het  interessant vinden om daar over door te praten. Bent u van  harte wel-
kom.  
 
Bijbelgespreksgroep 
Op woensdag 6 juni is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote kerk op de Markt.  
We beginnen om 14.00 uur. 
Het thema zal zijn:  Een tocht door de bijbel van het oude testament. Wat hebben de 
woorden van de bijbel ons te zeggen?  
Zijn Bijbelse kernwoorden soms te veel, overwoekerd door onze christendommelijke 
aanpassingstechniek. We willen opnieuw naar deze woorden kijken en luisteren. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
  

mailto:avoorbraak@ziggo.nl�


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. 

  

  

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.

Meer informatie op de website www.pgschagen.nl

Dames- en herenkapsalon 

BREMER

Loet 29 - Schagen
Telefoon 212761

 

  

 

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies 
   

    
 
 
 
 

 

Koningsspil 42 

1834 TG Sint Pancras  

  06 - 48 52 78 30  

  info@vesteringadministratie.nl 

 

  

 

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies 
   

    
 
 
 
 

 

Koningsspil 42 

1834 TG Sint Pancras  

  06 - 48 52 78 30  

  info@vesteringadministratie.nl 
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dministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingen

Koningsspil 42

1834 TG Sint Pancras 

06 - 48 52 78 30

info@vesteringadministratie.nl

Financiële administratie, Jaarrekening, Salarisadministratie,
Belastingaangifte en Advies

Voor bedrijven (ook starters, zzp-ers) en particulieren!

Hier had uw 
advertentie 

kunnen staan!
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VERSLAG BEZOEK VOEDSELBANK 
Arjan Plomp, jeugddiaken 
 
Op Palmzondag zijn we met een clubje volwas-
senen en 8 kinderen naar Anna Paulowna ge-
reden met 18 kratten voedsel voor de Voed-
selbank. Dat is meer dan welkom, want er 
worden wekelijks meer dan 150 kratten uitge-
deeld in de gemeenten Schagen en Hollands 
Kroon, waarvan er 48 worden uitgedeeld van-
uit het steunpunt in Schagen! 
We zijn ontvangen in het splinternieuwe ge-
bouw met enkele goede koelruimten aan de 
Randweg in Anna Paulowna: een ongelooflijke 
verbetering ten opzichte van de zeer krappe 
ruimte, die ze eerst hadden. De betonnen 
vloer was nog prachtig glad, dit tot vreugde 
van de kinderen.  
Eén van de vrijwilligers heeft alles in ontvangst 
genomen en ons veel verteld hoe ze wekelijks de pakketten samenstellen met behulp 
van tientallen vrijwilligers en waar ze overal voedsel vandaan krijgen. Ze krijgen veel 
brood en gesneden groenten aangeboden van diverse bakkers en groenteverwerkers 
uit de regio. Toch blijft het een hele toer om wekelijks zoveel pakketten gevuld te krij-
gen. 
Ik heb vanuit de gemeente veel positieve reacties ontvangen omtrent deze actie. Ook 
de kinderen hebben alle zondagen enthousiast ingepakt, al was soms de bemensing bij 

de bolderkar wat later dan de 
vroegste kerkgangers. Het lijkt 
mij prima voor herhaling vat-
baar. 
 
 
 
 
Blijde gezichten op palmzon-
dag. Meer foto’s op de 
Jeugdpagina van onze website 
www.pgschagen.nl 
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ZWO 
Henk Nicolaï, Henk Rieffe en Kees Vestering 
 
Woensdag 23 maart jl. waren Ilja en Marleen Anthonissen met hun kinderen in onze 
gemeente aanwezig. In de verlofperiode onderhouden zij contacten met gemeenten in 
Nederland om iets te vertellen over de werkzaamheden in Jeruzalem en Bethlehem. 
Ilja is werkzaam bij het Bethlehem Bible College een Marleen is pastoraal werkzaam bij 
de Redeemerchurch in Jeruzalem, en daar onderhoudt zij onder andere contacten met 
Nederlanders werkzaam in Jeruzalem en toeristen. 
Zij waren al in de middag gekomen en hebben met ons de Sedermaaltijd gevierd. 
Doordat het aantal deelnemers aan de Sedermaaltijd groter was dan het aantal dat 
zich opgegeven had moesten er nog tafels bijgeplaatst worden waardoor de presenta-
tie door Ilja en Marleen die gepland stond om om half acht te beginnen iets later be-
gon.  
Zij zijn door Kerk in Actie uitgezonden met de opdracht bruggen te bouwen. Zij werken 
daar op een visum verleend aan de Evangelische Kirche in Duitsland, dit verklaard de 
verbintenis met de Redeemerchurch, een Evangelisch Lutherse kerk. 
De bevolking in Jeruzalem bestaat uit diverse groeperingen, zoals christenen, moslims, 
Joden en Christusbelijdende Joden. Deze laatste groep heeft het vooral moeilijk, zij 
worden door de joden niet vertrouwd. Vooral de orthodoxe kerken zijn actief in Israël. 
Andere vormen van christelijke gemeenschappen worden Jehova’s genoemd en wor-
den niet erkend, ze staan daarmee buiten de gemeenschap. Dit is een belangrijk punt. 
In Israël en de Palestijnse gebieden gelden de wetten die golden voor de stichting van 
de staat Israël. In civiele zaken gaat het om kerkelijke rechtspraak, dit betekent dat 
huwelijke gesloten worden in de kerk en wanneer je lid bent van een niet erkende 
geloofsgemeenschap je 
geen geldig huwelijk 
kunt sluiten. 
Hoe is de houding van de 
bewoners in wat we 
noemen het Palestijnse 
vraagstuk? De gedachten 
hierover lopen dwars 
door de geloofsgemeen-
schappen. Je kunt niet 
zeggen dat de gematigde 
joden en moslims zo 
denken en de orthodoxe 
joden en moslims zus 
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denken. Duidelijk is wel dat de gewone burger in vrede wil leven met elkaar. 
De christenen  vormen thans ongeveer 1,5 % van de bevolking en dit aantal wordt elk 
jaar minder. Dit heeft twee oorzaken, de moslimbevolking is kinderrijker en de emigra-
tie van christenen. De economische situatie is niet gunstig waardoor er een hoge wer-
keloosheid is. Onder de jongeren is 80% werkloos, waardoor de hoger opgeleiden hun 
heil elders zoeken. De hoger opgeleiden vindt men vooral onder de christenen, de 
christelijke scholen zijn beter dan de moslimscholen. Er is dus sprake van een brain-
drain en wat zal dit betekenen voor de toekomst? 
Vorig jaar lieten Ilja en Marleen ons kennis maken met een aantal gewone mensen, 
onder andere een medewerkster bij een bank. De vraag werd gesteld hoe gaat het 
met die medewerkster? Het antwoord: goed. Zij is geslaagd voor het examen van ac-
count en heeft daardoor een hogere functie bij de bank. Tot ongenoegen van haar 
ouders is ze nog steeds ongehuwd, ze voelt niets voor een gearrangeerd huwelijk. 
Marleen vertelde dat bij een ontmoeting in de bank ze elkaar om de hals vielen waar 
een joodse bankmedewerker getuige van was. Ze wonen vlak bij elkaar maar waren 
vreemden voor elkaar en bij die ontmoeting zagen ze elkaar. Misschien gaan ze in de 
toekomst nog eens samen koffie drinken. Over bruggen bouwen gesproken. 
Een gevolg van de enorme werkeloosheid is het geweld. We horen over Palestijnse 
jongeren die Israëli met een mes te lijf gaan en dan worden doodgeschoten. Voor deze 
jongeren maakt het niets uit of ze leven of dood zijn, ze zien toch geen toekomst voor 
zich. 
Ook wij binnen de PKN moeten ons beraden wat onze rol is binnen het Palestijnse 
vraagstuk, leggen wij de nadruk niet te veel op een kant van de zaak? 

PERSOONLIJKE EVALUATIE VAN VEERTIG DAGEN TOT EN MET PASEN 
Wim Voorbraak 
 
Het zit er weer op. Dat gevoel had ik paasmorgen na afloop van de gezinsdienst. Een 
periode met mooie vieringen is afgesloten, ook een periode waarin een groot aantal 
gemeenteleden op allerlei manieren hun kwaliteiten ingezet hebben: door te koken, te 
zingen, te musiceren, door palmpaasstokken te maken, voor te gaan in vieringen, niet 
te vergeten het vele kopieerwerk. Het was weer een megaklus. Verspreid door dit blad 
vindt u foto’s die een indruk geven van wat allemaal gepasseerd is. 
De veertig dagen tijd startte met de 40 dagen brochure, opnieuw in kleur, samenge-
steld door de Pastorale Raad: voor elke dag een opdracht, overdenking of een gedicht. 
Omdat we zelf niet meer in kleur kunnen kopiëren moest dit elders worden gedaan 
maar wel door eigen mensen. Al snel moesten exemplaren bijgedrukt worden, zoveel 
belangstelling was er voor de brochure. 
Ook startte onze jeugd met hun actie om houdbare producten te verzamelen voor de 
voedselbank “Kop van Noord”, elke week een ander product. Op palmzondag zijn de 
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kratten met producten aangeboden aan de voedselbank. Hierover elders in dit blad 
meer. 
Elke woensdag namen zo’n 20 gemeenteleden deel aan de sobere maaltijd in de Hans 
Leijdekkerszaal. Soep en brood wederom werd verzorgd door vrijwilligers. Elke maal-
tijd werd, onder leiding van Jan Bruin of Gerda Heddes, afgesloten met een korte vie-
ring rond een thema van het hongerdoek van een Indiase kunstenares. Tijdens de 
“paasvee” konden we niet in de kerk en werd een alternatief gevonden in een huiska-
mer in de Waldervaart. Hier gold “vele makke schapen in een hok”!  
Veel belangstelling was er voor de dienst op Palmzondag. Op de jeugdpagina van onze 
website www.pgschagen zijn leuke foto’s te zien van de jongsten uit onze gemeente. 
En is ook een filmpje te zien van hun defilé door de kerk.  
Vanwege de ziekte van Ds Aten werden de stilte vieringen geleid door Adriaan Roden-
burg en Annemarie Voorbraak. Mede door de aanwezigheid van de fam. Anthonissen 
(zie daarvoor elders in dit blad) was er veel belangstelling voor de Sedermaaltijd in de 
Hans Leijdekkerszaal op woensdag: een volle zaal! 
Helaas kwamen er maar weinig niet-bewoners af op de avondmaalsviering in zorgcen-
trum de Caegstate op donderdag. Gelukkig was onze Cantorij onder leiding van Wijn-
and Kramer aanwezig. Daarmee is de zaal al flink gevuld. Dit was hun eerste optreden 
deze week. De daarop volgende vrijdag en zaterdag moest men opnieuw “aan de bak”.  
Indrukwekkend was de viering op Goede Vrijdag. Een goede opkomst van gemeente-
leden. Hans Stehouwer was onze organist. Anne Heddes zong, begeleid door haar 
moeder Gerda op fluit en René Sietsma op de piano “Aus Liebe will mein Heiland ster-
ben”. De cantorij verzorgde een geweldige uitvoering van “Siehe , das ist Gottes Lamm 
welches der Welt Sünde tragt”. Beide uitvoeringen zijn terug te beluisteren op onze 
website. 
Nieuw, wat tijdstip betreft was de paaswake viering op paasavond, dit vanwege de 
overgang naar de zomertijd in de paasnacht. Dat was ook het enige verschil met ande-
re jaren: de dienst was compleet met de mogelijkheid om je doop her te bevestigen, 
kringavondmaal en het hand in hand samen bidden van het onze Vader en natuurlijk 
afgesloten met het lied  “de steppen zal bloeien”wat het mooiste klinkt begeleid door 
piano. Zelfs de voorganger was vertrouwd: Ds Klaas Henk Ubels. Hij deed al veel paas-
wake vieringen in de periode voordat Ds Aten predikant van onze gemeente werd.  Of 
de viering op de avond voor Pasen een blijvertje wordt is aan de Raad van Vieren en 
leren. Wel was de belangstelling veel groter dan de laatste jaren tijdens de viering, 
vroeg op de paasmorgen. 
Bij de gezinsdienst op paasmorgen viel, in vergelijking met palmzondag, de opkomst 
wat tegen. Wel weer een feestelijke dienst met een Hanneke Muntjewerf, zoals bijna 
de hele week op het orgel en trompet, Jan Valkenier aan de piano en Paulien Knol 
gitaar. Jongeren, soms heel jong, stelden vragen aan een aantal gemeente leden. 

http://www.pgschagen/�
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Dan nog anders nieuws voor wie er niet bij waren: 
Op 6 april is Ger Dekker bevestigd voor een nieuwe termijn als diaken. Ger was al eer-
der diaken en allang de penningmeester van onze diaconie. 
Tijdens palmzondag droeg pastor Louise Kooiman voor het eerst een toga, door haar 
zelf gebedskleed genoemd. 

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN 
Adriaan Rodenburg, de voorbereidingscommissie 
 
 

3 april 2016 
‘In de stilte zal ik je ontmoeten’ is de titel van het boekje dat ds. 
Bart Santema, doopsgezind predikant in Nieuwe Niedorp, voor 
de organisatoren van de Willibrordusvespers had meegebracht 
t.g.v. het 200e oecumenisch avondgebed. Toepasselijke woor-
den. 
Op YouTube en via Facebook is de viering terug te zien. Ook 
enkele liederen zijn daar afzonderlijk terug te vinden. 
1 mei 2016 aanvang 16.40 uur! 
Jaarlijks komen onze vrienden uit Nootdorp, de leden van de 
Schola Cantorum van de St. Bartholomeüskerk. In hun fraaie 
kledij zingen zij niet alleen tijdens de viering maar ook drie 
psalmen vooraf. 
Daarom beginnen wij twintig minuten eerder.  
Na klok luiden en pianospel zingt de Schola als vanouds vanon-
der de toren ‘Wij treden biddend in uw licht’. Ds. Jan Andries de 
Boer van de Lucaskerk in Winkel is voor het eerst liturg in een 
Willibrordusvesper. 
 
 

Afbeelding: Jezus met de Emmaüsgangers 
De kerk is op 1 mei zoals gebruikelijk om 4 uur open, tien over half 5 luidt de klok. 
Dan klinken de psalmen 107, 121 en 122. De viering begint om 5 uur. Dringend ver-
zoek uw auto buiten het dorp te parkeren. 

VLUCHTELINGENWERK ZOEKT TAALCOACHES 
Bernard Lucas 

Vluchtelingenwerk NW Holland is in samenwerking met Fiolet taaltrainingen (lokatie 
Grotewallerweg 1a) op zoek naar vrijwilligers voor de gemeente Schagen en Hollands 



   22  
  

Kroon. De vrijwilliger werkt als taalcoach en oefent gedurende ongeveer een half jaar 
twee uur per week met een cursist van Fiolet de Nederlandse taal. Heeft u interesse 
en vindt u het leuk om mensen uit andere culturen met de Nederlandse taal te helpen, 
dan is dit werk misschien iets voor u! Mocht u als taalcoach aan de slag willen gaan 
dan kunt u een mail sturen naar taalcoaching@vwnwh.nl t.a.v. mw. Tonnie Rensch. 

Een ander geluid aldus Elly! (lezers schijven de  redactie) 
Redactie 
 
Deze maand werden we ook opgeschikt door de aanslagen in Brussel. Wanneer je 
mensen spreekt die die dag  toevallig een half uurtje eerder van het metrostation  
Maalbeek gebruik maakte, kom je tot het besef het geweld dichtbij is en je zo maar 
kan overkomen. Ons gemeentelid Elly Poley maakt ons attent op een interview met de 
jonge Iman Azzedine Kerrat  van de Es Salam moskee in Rotterdam, een leeftijd genoot 
van de aanslagplegers die een pleidooi houdt om  (citaat) “nu vooral eens samen 
een vuist maken, niet alleen de moslims, maar gewoon iedereen. Arm in arm, 
schouder aan schouder.” Het interview is te vinden op http://nos.nl/l/2094642 

DE ZILVEREN DOOPSCHAAL VAN DE KERK IN ERE HERSTELD  
Kitty de Graaf, goudsmid 
 
Zoals bij veel mensen van de parochie wellicht bekend is, hangt er in de Grote Kerk van 
Schagen een prachtig zilveren doopschaal aan een arm aan de preekstoel. Deze is een 
paar honderd jaar geleden handgemaakt door een zilversmid en in 1789 cadeau ge-
daan aan de kerk door de heer Lucas Barsingerhorn. Dit is te zien aan een handgravure 
op de onderzijde van de schaal. Daar staat letterlijk:  
‘Dit doopbekken met zijn deksel, voetstuk en arm is door den heer Lucas Barsinger-
horn, den 12e april 1789 te Schagen overleden, tot een Liefdesgift aan de Gerefor-
meerde Kerk te Schagen gelegateerd.’ 

mailto:taalcoaching@vwnwh.nl�
http://nos.nl/l/2094642�
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Natuurlijk is het ook voor zo’n prachtig object als deze schaal ook heel moeilijk om 
ongeschonden de tand des tijds te doorstaan. De schaal was dan ook enige tijd gele-
den gevallen en daardoor lelijk beschadigd. Er zaten een paar deuken in en de knop 
van de deksel stond helemaal scheef. Nu kwam het moment waarop men toch wel 
graag de schaal weer in zijn ere hersteld wilde hebben en zo is vorige maand de schaal 
bij mij in het atelier in de Herenstraat terecht gekomen. Ik ben eigenlijk een goudsmid 
(een maker van sieraden) en geen zilversmid (maker van corpuswerk, groot zilver-
werk), maar ik ben technisch en kundig genoeg om deze uitdagende klus te klaren. 
Eerst heb ik de knop van de deksel gedemonteerd en gericht en diverse deuken uit de 
deksel en de schaal met verschillende ponsen uitgedeukt. Vervolgens het oppervlak 
zorgvuldig afgewerkt en tot slot in zijn geheel gepolijst. 
En nu kan iedereen de schaal weer in al zijn schoonheid bewonderen in de Grote Kerk 
op de Markt in Schagen! 
Mocht u geïnteresseerd zijn in meer van mijn werk of sieraden hebben die ook een 
opknapbeurt verdienen, kijk dan eens op www.kittydegraaf.nl of kom gezellig even 
kijken in ons open atelier in de Herenstraat op nummer 5. Daar zit ik onder één dak 
met klokkenmaker Henk Houkes.   

UNIEKE TUINVOGELS IN DE WE-
RELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 
 
De inkoopsters van de Wereldwinkel Schagen 
onder in de toren van de kerk op de Markt 
zijn weer afgereisd naar Culemborg, waar de importeurs van onze Fair Trade artikelen 
gehuisvest zijn. 
 
Ze zijn onder meer teruggekomen met een aantal mooie tuinvogels uit Zimbabwe ge-
maakt van afvalmetaal. De kunstenaar, want zo mag je de maker wel noemen, heeft 
zich uitgeleefd in een aalscholver, een grutto en een fazant. Gibson Makarutse, zo 
heet hij, is één van de vaste producenten van Gone Arty. Deze organisatie importeert 
ook manden, sieraden, kaarsen, beelden, papierwerk, potten en textiel uit Swaziland, 
Zuid-Afrika, Zimbabwe en Rwanda. Het ideaal van Gone Arty is om kleinschalige pro-
ducenten de gelegenheid te bieden hun kwalitatief hoogwaardige en authentieke pro-
ducten af te kunnen zetten op de Europese markt. Hierdoor hebben zij een vaste fi-
nanciële basis en een toekomstperspectief voor hen en hun kinderen. 
Mocht je de Wereldwinkel. Een dusdanig warm hart toedragen dat je op vrijwillige 
basis mee wilt werken het succes van de winkel te vergroten, je bent van harte wel-
kom. Voor meer informatie zie: www.wereldwinkelschagen.nl  

http://www.kittydegraaf.nl/�
http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
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ACTIVITEITENROOSTER APRIL  MEI 2016 
 
Datum dag Vergadering/bespreking/concert aanvang plaats 

20 april 2016  woensdag Groot huisbezoek Binnenstad 
Opgave: Jan Bruin  tel.  0224-561169 of 
per mail: haptozang@kpnmail.nl 
 

 

20.00 uur  Spoorlaan 14 

21 april 2016  donderdag  Pastorale Raad 19.30 uur   Grote Kerk 

24 april 2016  zondag  Gemeentemaaltijd 15.45 uur Grote Kerk 

26 april 2016  dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

29 april 2016  vrijdag Concert Vocaal Theologen Ensemble 
met Engelse hymnen. Kaart €7,50 
 

19.30 uur Grote Kerk 

3 mei 2016 dinsdag 
College van Rentmeesters, db 

9.00 uur Wulpenhof 3 

5-8 mei 2016 donderdag-zondag Bezoek aan Dippoldiswalde   

10 mei dinsdag College van rentmeesters 9.30 uur  Grote Kerk 

11 mei  woensdag Kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 

17 mei  dinsdag Diaconale Raad 20.00 uur Bij iemand thuis 

19 mei donderdag Inleveren spullen rommelmarkt   15-17.00 uur 
19-20.00 uur 

 

Grote Kerk 

20 mei vrijdag Inleveren spullen rommelmarkt 
10-12.00 uur 

Grote Kerk 

21 mei zaterdag Rommelmarkt Vanaf 10 uur Grote Kerk 

6 juni 2016 Dinsdag  Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

 
 
 
GEMEENTEMAALTIJD 25 JAAR 
24 APRIL VIEREN WIJ HET ZILVEREN JUBILEUM  Meer 
in het vorige kerkblad 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jubil%C3%A4umskranz_25_jahre.svg�
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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)

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!

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

 (h)eerlijke
 foodproducten

www.wereldwinkelschagen.nl
 Onderin de toren op de Markt in Schagen

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen



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
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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)	   
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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: Machteld Brink Telefoon:  0224 296008 

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

Gedempte gracht 67 • Schagen
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Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’
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