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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
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Schagerweg 53, Schagerbrug
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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?’

 06 336 386 73
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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 

 
VLUCHTELING 
Op 4 januari 2017 geven alle weerdiensten code rood af: Een orkaan komt op Noord-
west Europa af. Zal in de tweede helft van de nacht aan land komen. Code rood bete-
kent groot alarm. Dreiging. De dijken en de duinen houden het niet. Noord-Holland 
komt grotendeels onder water te staan. Petten schudt op zijn grondvesten. Vluchten 
kan niet onmiddellijk. Mensen verdrinken, dieren verdrinken. Het zoute water verpest 
land- en tuinbouwgrond. De ellende is niet te overzien. Na weken komt er een stroom 
vluchtelingen op gang. Gerard en Karin gaan lopend op weg naar het zuiden. Hun twee 
kinderen gaan uiteraard met hun mee. Hun tocht naar België neemt een maand of zo 
in beslag. Het is moeilijk om onderweg aan eten en drinken te komen. En eindelijk 
staan ze aan de grens. De grensovergang is gesloten. Ze hadden al geruchten daarover 
gehoord. Wat moeten ze nu? Ze zijn echt niet de enigen die een veilige plek zoeken. 

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 grens is dicht en blijft dicht. Bewakers vertellen dat er al tachtigduizend Zeeuwen in 
verschillende kampen zijn opgevangen. 
Een verhaal dat verzonnen is, maar wel een werkelijkheid weergeeft, waarin miljoenen 
mensen heden ten dage leven. Syriërs , Afghanen, Lybiërs, Irakezen, allemaal mensen 
die vluchten voor de oorlog in hun land. Afrikanen die vluchten voor honger en corrup-
tie. Palestijnen  die nooit in hun eigen land zijn geweest. Iedere dag staan er duizen-
den Gerards en Karins met hun kinderen aan een grens. Abdels en Fatimaas. Yoessoefs 
en Aishaas. En ze worden niet of nauwelijks binnengelaten. Wij westerlingen zeggen: 
We hebben een vluchtelingencrisis. Ik zeg: We hebben een ontvangerscrisis. We heb-
ben niet begrepen, of we hebben niet willen begrijpen, wat de bijbel ons van hoofd-
stuk tot hoofdstuk voorhoudt: Zorg voor de weduwen en de wezen, de mensen in 
armoe; de vluchtelingen. 
Weet u, wat ik maar niet kan begrijpen? Waarom er verschil wordt gemaakt tussen 
echte en niet echte vluchtelingen. Als je kinderen sterven van honger en dorst, en je 
zoekt een betere plek om te leven, dan ben je geen echte vluchteling. Ik vind dat cy-
nisch.  
Ik weet wel dat we hier te maken hebben met een probleem, dat zeer gecompliceerd 
is, of dat we ingewikkeld hebben gemaakt. Maar uitgangspunt in de oplossing is de 
zorg die we hebben voor de onderliggende. De vluchteling. 
Groet uit Sint Maarten,  Jan Bruin .  
 
KERKDIENSTEN 

Zondag  15 mei 2016, 1e Pinksterdag 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds M.C. Aten, doopdienst 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Kerkinactie/Zending 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   René Meijer 
Gastheer   Geert Bakker 
koffie wordt verzorgd door Anneke Visser en Annemarie Voorbraak 
Er is crèche  
 
Camping de Volharding, Grote Sloot 458, Oudesluis 
10.00 uur   lekendienst met kinderprogramma 

Maandag 16 mei 2016, 2e Pinksterdag 
RK Christoforuskerk, Oecumenische dienst 



   4  
  

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! 

Woensdag 25 mei 2016 
De Bron,  dienst vervalt  

Zondag  29 mei 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds M.C. Aten, Heilig Avondmaal 
1e collecte   Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte   Children our future 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Janny de Visser 
Gastheer Adriaan Rodenburg/Rik Laernoes 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker 
Er is crèche en kindernevendienst 
 

Woensdag 1 juni 2016 
De Bron, 10.45 uur  pastoor E. Moltzer 

Zondag  5 juni 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Mw. Ds  L. Nagelkerke, Anna Paulowna 
Eén collecte   Kerk in Actie WERELDDIAKONAAT 
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Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Stijn Meijer 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
Er is crèche , “Kom in de kring”, kindernevendienst en Tienerdienst 
 
Woensdag 8 juni 2016 
De Bron, 10.45 uur  pastor mw. L. Kooiman 

Zondag 12 juni 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Mw. Ds A.D. Walsma, Amersfoort 
1e collecte   Kerk (Kerk) 
2e collecte   Roosevelthuis 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Rieneke Visser 
Gastheer   Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur  Lekendienst 
Organist   Ed van Looon 
Eén collecte onderhoud kerkje Eenigenburg 

Woensdag 15 juni  2016 
De Bron, 10.45 uur  pastoor J. van der Stok 

Donderdag 16 juni 2016 
De Caegstate, 10.45 uur Adriaan Rodenburg 

Zondag 19 juni 2016, 1e  Kermiszondag 
Kerkje Valkkoog 
9.30 uur   Pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Ed van Loon 
Lector   Jan Bruin 
Gastheer   Thijs Dekker 
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koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
Er is crèche , “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag 22 juni  2016 
De Bron, 10.45 uur  pastoor E. Moltzer 

Zondag 26 juni 2016, 2e  Kermiszondag, Veteranendienst 
Kerkje Valkkoog 
9.30. uur   Ds K. H. Ubels, hoofd krijgsmacht predikant, Schagen 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Ed van Loon 
Lector   Sonja Bastiaan 
Gastheer   Thijs Dekker 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
Er is crèche en kindernevendienst 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST IN 2016 
 
22 mei Openbaring 12:1-6 Jezus’ leven op aarde sa-

mengevat  
29 mei Numeri 9:15-23 Gods wolk wijst de weg 
5 juni Numeri 12:1-16 Mozes’ gezag betwist 
12 juni Numeri 13:1-14:10 Twaalf verkenners in Kanaän 
19 juni Numeri 17:16-26 De bloeiende staf van Aäron 
26 juni Numeri 21:4-9 De koperen slang 
3 juli Numeri 22: 13-35 Bileam en Barak 
10 juli Numeri 27:12-23 en Deutero-

nomium 34 
Mozes draagt de leiding over 
en sterft 

VAN DE REDACTIE 
Wim Voorbraak 
 
Deze maand was het voor de redactie een beetje ”schudden en trekken” om informa-
tie binnen te krijgen over wat er allemaal op stapel staat. Iedereen is zo druk met “zijn 
eigen ding”dat het informeren van de gemeente soms achterwege blijft. Gelukkig zijn 
wij als redactie er ook nog om jullie er aan te herinneren dat je zonder communicatie 
van activiteiten geen bezoekers krijgt. Geen bezoekers aan een activiteit, betekent 
vaak ook minder meer opbrengst aan collecten, verkoop van kaarten,  enz.  
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Er gebeurt nog al wat in onze gemeente! We hebben net het concert achter de rug van 
wat is gaan heten “het concert van de zingende dominees” of we moeten onze koffers 
al weer gaan pakken om naar Dippoldiswalde in voormalig Oost Duitsland te gaan. 
Wanneer u dit blad onder ogen krijgt zijn, naar ik hoop, voor de organisatoren, al weer 
velen bezig hun kampeerspullen bij elkaar te zoeken voor het kampeerweekend van 
onze gemeente aan de Grote Sloot in Oudesluis op de camping de “Volharding”. Eind 
mei zijn weer veel mensen in touw om onze rommelmarkt tot een succes te maken. 
Ook daarover meer in dit blad. Parallel daaraan is de cantorij fanatiek aan het repete-
ren voor de Cantorijendag op 22 mei in Julianadorp.  

 
Op 10 april is Saar de Wit gedoopt door Ds Jetske Bosgra 

 
BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak 
  
Velen van onze lezers ontvangen dit blad nog voor de Pinksteren. Daarom een aanvul-
ling met betrekking tot de diensten rond Pinksteren. Vanwege de ziekte van Ds Michiel 
Aten moesten we in ons vorige blad nog vaag blijven over de diensten op 1e en 2e 
Pinksterdag. Gelukkig is Michiel al weer zoveel hersteld dat hij zelf voor gaat in de 
dienst. Hetzelfde geldt voor mevrouw Nel Saft. Beiden treffen we dus bij de dienst op 
1e Pinsterdag waarin mevrouw Saft wordt gedoopt. 
Op camping “de Volharding” zal om 10.00 uur een korte "lekendienst" georganiseerd 
worden, voor jong en oud met als thema:” laat de kinderen tot Mij komen”. De oecu-
menische dienst op tweede Pinksterdag is in de Christoforuskerkook  om 10 uur. De 
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dienst wordt ingevuld door pastores van de plaatselijke kerken, pastoor Eduard Molt-
zer doet “de preek”! De voorgangers voor de rest van de periode hebben nauwelijks 
introductie nodig. Michiel Aten en Gert Scholten zijn in ieder geval bekend, Ds Laura 
Nagelkerke  is de “nieuwe” dominee in Anna Paulowna. Ze is niet echt nieuw in onze 
regio, want tot 2009 was zij predikant in Dirkshorn en is in die periode ook bij ons wel 
eens voorgegaan. Na een aantal jaren Mijdrecht is zij weer terug in de noordkop. Ie-
mand anders die slechts één zondag terug is, is Ds Anna Walsma, uit Amersfoort, voor 
nieuwe gemeenteleden, de predikant in onze gemeente voorafgaande aan Michiel 
Aten.  
 
MEELEVEN EN MEEBIDDEN 
Louise Kooiman en Wim Voorbraak 
 
We leven mee met Ineke Wilhelmus, Beukenlaan 17. Zij was opgenomen in het zie-
kenhuis in Den Helder en is nu weer thuis. Er is veel zorg om haar gezondheid en 
wordt nu verder behandeld. Ineke is vol hoop en verwachting op de tijd die komt en 
vertrouwt erop dat zij een goede toekomst tegemoet gaat, waar en hoe die ook zal 
zijn. Wij wensen Ineke en Wim en hun kinderen veel sterkte in deze spannende en 
zorgelijke tijd. Dat zij en hun gezin zich gedragen mogen weten door Gods liefde en dat 
zij steun mogen ervaren van de mensen om hen heen.  
Wij leven mee met Jan Rus. Zijn gezichtsvermogen wordt steeds minder en zo raakt hij 
steeds afhankelijker van anderen. Die afhankelijkheid geldt ook voor Bram Glas. Bram 
is  vanuit de Miede  verhuisd naar de Bron, Kogerlaan 36A, kamerB 211. Wij wensen 
beide 90-plussers veel sterkte toe in deze periode van hun leven.   
Ook leven wij mee met Herman en Akke Bloem. Herman zijn gezondheid wordt steeds 
brozer. Wij wensen hem en zijn vrouw Akke veel kracht en sterkte in deze moeilijke 
tijd. 
Dat zij mogen weten dat God hen nabij is in hun leven. 
 
VANUIT DE HANDELSSTRAAT 
Michiel Aten 
 
De afgelopen weken ben ik een tijdje uit de running geweest. Een ziekte heeft me ge-
veld, ben zelfs ruim een week opgenomen geweest in het MCA. 
Achteraf blijkt het allemaal erg mee te vallen. Ik had een hele zeldzame reactie op de 
griep. Men noemt dit een auto-immuunreactie. In mijn geval hebben de antistoffen 
die het lichaam aanmaakte, hun werk een beetje te goed gedaan en hebben ze niet 
alleen het virus maar ook allerlei lichaams-functies dwarsgezeten. Inmiddels ben ik er 
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weer aardig boven op. Volgens de artsen zal het lichaam over een tijdje weer als van-
ouds functioneren en zullen er geen restverschijnselen blijven, behalve een hele bij-
zondere ervaring. 
Met Pinksteren hoop ik weer te mogen voorgaan in de Grote Kerk. Ook de andere 
werkzaamheden neem ik in de komende weken langzamerhand weer op. Om te be-
ginnen vooral het pastoraat. 
Nogmaals wil ik iedereen bedanken voor alle kaarten, e-mails en andere blijken van 
medeleven. Uw reacties waren hartverwarmend. Het heeft mij enorm bemoedigd wat 
ik allemaal ontvangen mocht de afgelopen weken. Ik dank u allen ook voor uw gebed. 
Als je ziek in bed ligt en je voelt je verlaten, helpt het te weten dat er zoveel mensen 
zijn, die voor je bidden. 
 
Een hele andere ontwikkeling heeft zich ondertussen afgespeeld. Zoals al afgekondigd 
in de dienst van 1 mei, word ik beroepen in de wijkgemeente Den Haag Zuid-West. Als 
verder alles goed gaat, zal ik dit beroep aannemen. In Den Haag zal ik in een groter 
teamverband gaan werken en me gaan toeleggen op een aantal kerntaken zoals pas-
toraat en kerkdiensten. In Den Haag zitten Hans en ik ook een stuk dichter bij onze 
families, dat is ook een groot voordeel voor ons. 
Dit betekent dat wij deze zomer van elkaar afscheid zullen nemen.  
Voor mij zijn de afgelopen jaren in elk geval omgevlogen. Toen men mij benaderde 
voor de vacature, overviel het me wel wat. Maar inmiddels was ik al weer in het vierde 
jaar van mijn ambtstermijn, realiseerde ik me toen ook.  
De landelijke kerk dringt aan op meer doorstroming van de voorgangers. Men wil naar 
een maximale termijn voor voorgangers, zo staat er in de visienota Kerk 2025. Een 
voorganger is een voorbijganger. De gemeente gaat haar eigen weg en de voorganger 
is maar een tijdje haar herder. In die zin is het ook goed voor de voorganger om op tijd 
na te denken over een nieuwe gemeente. 
Vanaf deze plek wil ik alvast iedereen danken voor het vertrouwen dat ik mocht ont-
vangen de afgelopen jaren, de inzet van alle vrijwilligers en alle kansen die ik mocht 
krijgen om te groeien in het predikantschap. 
De komende maanden zal ik mijn werkzaamheden gaan overdragen en wil ik meehel-
pen na te denken over vervanging en opvolging. Ik hoop vooral op nog een paar mooie 
maanden in Schagen met elkaar. 

TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 
 
Op 6 april 2016 overleed op 93 jarige leeftijd 

Machiel Gootjes.   
Giel 
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Giel Gootjes was een van de oudste leden van onze gemeente die op hoge leeftijd nog 
graag naar de kerk ging en toen dit niet meer ging, de diensten in het stiltecentrum 
regelmatig bezocht in de Bron. De laatste maanden verbleef hij echter in de Magnus-
hof. Zijn geheugen werd minder en het lukte niet meer in zijn vertrouwde woning aan 
de Miede. Peter, zijn zoon en schoondochter, Marijke en hun kinderen Sanne, Thomas 
en Lotte, bezochten hem trouw en met liefde en dit was voor hem een grote troost en 
steun in zijn leven. Giel verlangde om te sterven. Het leven was genoeg geweest, maar 
hij wachtte rustig tot de Heer hem zou halen. Zo beleefde hij het en geloofde hij. Een 
man vol overgave en vertrouwen. Peter en Marijke konden hem loslaten en zo stierf 
hij in de Magnushof. 
Giel werd geboren in Groenveld en op jonge leeftijd was er veel zorg om zijn gezond-
heid. Hij had het daarom soms moeilijk maar hij wist zich er door heen te slaan. Hij 
kreeg een baan en trouwde met Agatha Bas en kreeg op latere leeftijd een zoon. Voor 
hem en zijn vrouw was dit een groot cadeau en zij waren zeer gelukkig met Peter. Ze-
ker toen hij ook later drie kleinkinderen kreeg. 
Helaas stierf zijn vrouw in 1993 en bleef Giel alleen achter. Na het grote verdriet en 
gemis wist hij de draad weer op te pakken en kwam hij als een van de eerste bewo-
ners in de Miede terecht. Daar maakte hij zich dienstbaar en nuttig en voelde zich daar 
thuis. 
Giel was een blijmoedige man die blij kon zijn met de kleine dingen van het leven. 
Bij zijn afscheid in de kerk op de Markt lazen we psalm 42. Sanne, zijn kleindochter, 
had deze psalm aangereikt omdat deze zo paste bij het leven van opa. 
Woorden die gaan over troost en verlangen en over liefde en gedenken. Woorden die 
zo goed passen bij Giel Gootjes. Wij mogen Gods liefde ervaren in ons leven, omdat 
wij ons gekend weten en geliefd in Gods grote liefde. Peter en Marijke mochten hem 
uit handen geven en er was veel dankbaarheid dat zij hem zo lang bij hun mochten 
hebben. Nu mogen zij hem toevertrouwen aan God en mogen hem geborgen weten in 
Gods Trouw. Wij leven mee met Peter en Marijke en hun kinderen Sanne, Thomas en 
Lotte nu zij hun vader en opa moeten loslaten. Dat zij zich getroost mogen weten door 
God, die liefde  is 
 
ROMMELMARKT 

Annemarie Ros, Louise Kooiman, Ineke Schenk en Gonnie Smit 
 
Nog maar een paar weken en dan is het zover! Zaterdag 21 mei is er weer een rom-
melmarkt in onze kerk. Het belooft een gezellige dag te worden! Een bos bloemen, 
koffie/thee met wat lekkers, het Rad van Fortuin, prachtige boeken en mooie tweede-
hands spullen. Het is er allemaal weer. En: als u binnenkomt loopt u de heerlijke geur 
van Drentse knieperties tegemoet! De opbrengst is voor het pastorale werk. 
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Heeft u nog spullen? 
Wij ontvangen graag 
uw tweedehands 
spullen, boeken en 
speelgoed op donder-
dag 19 mei tussen 
15.00 en 17.00 uur en 
19.00 en 20.00 uur. Of 
op vrijdag 20 mei tus-
sen 10.00 en 12.00 
uur. Liever geen grote 
meubels of kleding. 
Mocht u dan niet 
kunnen en toch uw 
spullen willen done-
ren, dan kunt u con-
tact opnemen met: 

Gonnie Smit  (0224-223075, gonniesprosper@gmail.com) of Ineke Schenk 
(jaapineke@hotmail.com , 0224- 296533). 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. 
 
 

Rommelmarkt 
2015: 

 Rad van Avontuur, 
boekenverkoop 

wafels bakken en 
nog veel meer. 

(boven) ! 
 

Hiernaast: Ook in 
de kerkzaal veel 

"spullen"! 
 

21 MEI 2016 
OPNIEUW   

mailto:jaapineke@hotmail.com�
mailto:arosthijms@gmail.com�
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Koningsspil 42

1834 TG Sint Pancras 

06 - 48 52 78 30
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Financiële administratie, Jaarrekening, Salarisadministratie,
Belastingaangifte en Advies

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

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

VAN HOVEN ELEKTRO

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

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

BLOEM& 
Oude Slotstraat 22 

0224 214 518 
 

Bloemwerk Arrangementen 
Onderhoud van monumenten 
Cadeaus  Woonaccessoires 

 
www.bloemenschagen.nl 

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Tel. 0224-296082 / 06-53481178
bramborst306@hotmail.com

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning
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VAN DE VOORZITTER 
Bettina de Leeuw den Bouter 
 
Half april heeft het moderamen vergaderd. We hebben het in deze vergadering over 
de ziekte van Michiel gehad en in welke diensten hij vervangen moest worden. Onder-
tussen is Michiel gelukkig al weer aardig aan het opknappen. In de dienst van 1 mei 
heeft u kunnen horen dat Michiel is beroepen door de Protestantse Wijkgemeente 
Den Haag Zuid-West voor de vacature van predikant bij de Abdijkerk in Den Haag – 
Loosduinen. In de komende kerkenraad zullen we het over de procedure hebben om 
een nieuwe voorganger voor de PG Schagen te vinden. Ook gaan we in de vergadering 
van de kerkenraad verder met de visienota Kerk 2015. 
In het moderamen hebben we teruggekeken op de Paascyclus en de avond over zinge-
ving die door de werkgroep eenzaamheidspreventie is gehouden. Verder is er gespro-
ken over het project in Myamar van de Diaconie ‘Genoeg rijst voor elke dag’.  
Met Pinksteren gaat een groep mensen uit onze kerk kamperen aan de Grote Sloot. Er 
is echter ook een dienst in de kerk op de markt. 
Nog verder vooruitkijkend hebben we het in het moderamen gehad over de startzon-
dag, het organiseren van een gemeenteavond voor de zomer en de paascyclus in 
2017. 

GEMEENTEAVOND OP WOENSDAGAVOND 15 JUNI! 
Bernard Lucas, scriba 
 
Op woensdagavond 15 juni zal er een gemeenteavond georganiseerd worden. Het 
accent van deze avond ligt op de bespreking van het visienota Kerk 2025 met de aan-
wezigen en zal er een korte presentatie van de jaarcijfers 2015 gegeven worden. 
Ik hoop dat jullie naar deze avond willen komen en deze datum in je agenda wilt zet-
ten!! Op de  website van de PKN kunt u alle informatie vinden over de visienota Kerk 
2025: http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/kerk-
2025/Paginas/intro.aspx 
 

JEUGDWERK TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 2016 
Arjan Plomp, jeugdiaken 
 
Zondag 10 juli is de laatste zondag voor de zomervakantie waarop jeugdwerk is ge-
pland. Evenals eerdere jaren willen we als jeugdteam ons inspannen om gedurende de 
gehele zomerperiode crèche-opvang te regelen, d.w.z. voor alle zondagen van 17 juli 
tot en met 21 augustus. Momenteel is het rooster niet volledig gevuld met teamleden, 

http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/kerk-2025/Paginas/intro.aspx�
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/kerk-2025/Paginas/intro.aspx�


   14  
  

maar een eventueel gat in het rooster zal middels de nieuwsbrief tijdig worden aange-
kondigd.  
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 28 augustus willen we weer beginnen met het jeugdwerk: crèche, Kom in 
de Kring, kindernevendienst en basiscatechese! 
 
Note Redactie: Omdat het nieuwe winterseizoen al eind augustus start verschijnen we 
weer half augustus met informatie over de start van het nieuwe seizoen en vervalt het  
julinummer van Onze Kerk 
 
GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
BIJBELGESPREKSGROEP 
Op woensdag  8 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. 
 
OUDEREN- GESPREKSGROEP. 
Op dinsdag 28 juni zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de grote Kerk 
op de Markt in de Hans Leijdekkerszaal.  
Het thema zal zijn: Laat je stem horen. 
Je stem, een heel persoonlijk en uniek instrument om contact te maken. Zo vanzelf-
sprekend dat we ons er amper bewust van zijn – totdat hij het begeeft. 
Een stem kan mensen beroeren. Ze kunnen instemmen. 
Graag gaan we samen daarover in gesprek. 
U bent van harte welkom. 
 
NIKS GEMIST ……. 
Annemarie Voorbraak 
 
Dit jaar ga ik voor de 10e keer zingen in Hoeven. Elk jaar weer een gebeurtenis waar ik 
mij al lang van tevoren op verheug en als het weer geweest is heel lang op kan teren. 
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Toen Hanneke mij in 2007 voor de 1e keer meenam wist ik niet wat mij overkwam. En 
zo probeer ik elk jaar weer mensen over te halen om met ons mee te gaan. Inmiddels 
is het al een vast koppeltje met vaak iemand die het wel een keer wil meemaken. 
Soms blijft diegene meegaan en een ander heeft het na 1 keer gezien.  
Een paar jaar geleden kwam ik, in de week na Hoeven, iemand tegen die het jaar er-
voor ook mee geweest was en ik was er nog helemaal vol van en reageerde naar die 
ander van: “Je hebt echt wat gemist”. Toen die ander reageerde van: “Ik heb helemaal 
niets gemist”, stond ik weer met 2 benen op de grond.  
Afgelopen vrijdag 29 april, was er het concert van het Vocaal Theologen Ensemble. Nu 
had ik hen al eerder gehoord in Monnickendam en wist ongeveer wat er kwam. Met 
de organisatie, Annemarie Ros en Adriaan Rodenburg, hoopte ik op een volle kerk. Al 
was het maar om de organisatie een hart onder de riem te steken van: Ga zo door! En 
dat is gelukt. Geweldig dat er zoveel mensen op af zijn gekomen. En wat heerlijk dat 
we niet alleen hoefden te luisteren maar zelf ook uit volle borst mee konden zingen. 
Als u er niet was zal ik niet zeggen: “U heeft iets gemist”.  Ik wil u alleen even laten 
weten dat wij, met een kleine 200 mensen inclusief koor, een hele fijne avond hebben 
gehad. De opbrengst voor het pastoraat in onze gemeente, is daarbij mooi meegeno-
men. Organisatie: Bedankt!  
En voor diegenen die er niet waren: Mis niks! 
Ps. U kunt nog mee naar Hoeven. De week is van 19 juli t/m 23 juli as. Bel of mail mij 
gerust voor inlichtingen. We zijn al met 5 mannen en 2 dames. 

NIEUWS VAN ILJA EN MARLEEN UIT JERUZALEM 
Ilja en Marleen Anthonissen 
 
Begin 2014 zijn Ilja en Marleen Anthonissen-van der Louw met hun twee kinderen door 
de Protestantse Kerk uitgezonden naar het Heilige Land. Een belangrijk doel van hun 
werk is het bouwen van bruggen tussen gelovigen daar en in Nederland. Op de website 
van Kerk in Actie houden ze een blog bij (eenvoudig toegankelijk via onze website), en 
af en toe schrijven ze voor de lezers van dit blad, zoals nu. 
 
Beste lezer, 
Afgelopen week was het Pesach en Orthodox Pasen in het Heilige Land. Ook onze kin-
deren hadden vakantie, dus zijn we net als tienduizenden Israëli’s naar Galilea afge-
reisd. Op palmzondag waren we nog in Jeruzalem en zagen we na ‘onze’ dienst in de 
Redeemer Church talloze pelgrims in de Oude Stad; bij de Heilig Grafkerk stonden ze in 
de rij – een bont gezelschap uit o.a. Jordanië, Cyprus en Oost-Europa. En uit Israël en 
de Palestijnse Gebieden zelf natuurlijk. Daags daarna stonden we zelf in de file richting 
het noorden. Gelukkig was onze bestemming niet het populaire meer van Tiberias, 
zodat we het laatste stuk naar Nes Ammim vlot konden doorrijden. 
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Daar hadden we goede pastorale 
ontmoetingen met Nederlandse 
vrijwilligers, terwijl Niels en Ma-
rieke dagenlang alle aanwezige 
katten en honden aaiden, met 
andere kinderen speelden en de 
vrijwilligers (hopelijk echt) hiel-
pen. 
Galilea is een smeltkroes van 

culturen. In het islamitische 
buurdorp sta je bij de kassa met 
gesluierde lokale dames en su-
perkort gerokte Russische blon-

dines uit de nabijgelegen stad. En als je de bergachtige omgeving verkent, rijd je het 
ene moment door een Joodse stad met flats en speeltuintjes, en vlak daarna door een 
Druzendorp, herkenbaar aan het ontbreken van kerktorens en minaretten. Bij de 
plaatselijke bakkerij werden we geholpen door een vrouw in traditionele dracht (zwart 
gewaad met een witte hoofddoek). Ze sprak vloeiend Hebreeuws en was zo verrast 
toen we in het Arabisch reageerden, dat ze de pizza die ze voor ons aan het maken 
was bijna uit haar handen liet vallen. En bij de Sedermaaltijd in de synagoge van Naha-
riya tenslotte, waarmee Nes Ammim een vriendschappelijke band heeft, werd He-
breeuws, Engels en Spaans gesproken. De Joodse deelnemers waren afkomstig van 
over de hele wereld; het was mooi om hen samen het feest van de uittocht uit Egypte 
te zien vieren! 
Helaas is voor anderen in het land de recente geschiedenis minder goed geweest. Dat 
zagen we in Bar’am. Van dit Arabisch-christelijke dorp staat alleen de kerk nog over-
eind. De rest is tot ruïnes vervallen, nadat het in 1948 door het Israëlische leger was 
ontruimd en de bewoners niet meer naar hun huizen mochten terugkeren. Eenzelfde 
lot was de bevolking van ruim 500 andere dorpen beschoren. In veel gevallen sloeg 
men op de vlucht naar de omringende landen. Priester Elias Chacour geeft in zijn boek 
Zonen van Abraham een indringend relaas van deze gebeurtenissen vanuit het per-
spectief van de kleine jongen die hij toen was. Tegenwoordig is het terrein van zijn 
geboortedorp een omheind natuurpark waar Israëlische gezinnen komen om te pick-
nicken. 
Vlakbij Bar’am ligt trouwens de zwaarbewaakte Libanese grens, waar het de afgelopen 
jaren regelmatig onrustig is geweest door raketaanvallen en infiltranten van Hezbol-
lah. En in de verte kun je Mount Hermon zien liggen op de grens met een gedeelte van 
Syrië waar ISIS nu de dienst uitmaakt. Hoe vredig en groen Galilea ook leek deze 
Pesach, het vakantiegevoel wilde maar niet opkomen. We beseften hoe moeilijk het 

Schaal en drinkbeker van het Betlehem Bible College  
gekregen van Ilja en Marleen bij hun laatste bezoek 
aan  Schagen 



   17  
  

verleden hier is geweest en hoe complex het heden. We putten hoop uit de weten-
schap dat de toekomst in Gods hand ligt, en bidden dat iedereen in en om het Heilige 
Land mag leren Zijn stem te verstaan en Zijn wil te doen. 
Een hartelijke groet uit een alweer zomers Jeruzalem, 
 
Ilja en Marleen 
 
VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak 

Collectes 1e kwartaal 2016 

  
1e 2e Totaal kerk diaconie afdracht doel  

3-1-
2016   93,84 83,27 177,11 93,84 83,27     
10-1-
2016   112,75 115,60 228,35 112,75 115,60     

17-1-
2016   98,65 85,20 183,85 98,65   85,20 

Cateche-
se & 
educatie 

24-1-
2016               

Oec.dien
st in RK-
kerk 

31-1-
2016   110,05 97,75 207,80 110,05   97,75 

Stg 
Schagen-
Roeme-
nie 

7-2-
2016   167,79   167,79     167,79 

Wereld-
diaconaat 

14-2-
2016   104,85 116,85 221,70 104,85 116,85     

21-2-
2016   114,80 117,30 232,10 114,80   117,30 

Voor-
jaarszen-
dings-
week 

28-2-
2016   117,70 112,65 230,35 117,70   112,65 

Binnen-
lands 
diaconaat 

6-3-
2016   93,80 109,48 203,28 93,80   109,48 

Hospice 
Schagen  

13-3-
2016   83,52 80,15 163,67 83,52   80,15 

Binnen-
lands 
diaconaat 

20-3-
2016   131,32 124,35 255,67 131,32 124,35     
27-3-
2016   147,42 116,20 263,62 147,42   116,20 JOP 
27-3-
2016 E'burg 63,70   63,70 63,70       

                  
Totaal   1.440,19 1.158,80 2.598,99 1.272,40 440,07 886,52   
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Tijdens het redigeren van dit blad ontvingen we al de eerste foto uit Dipps 
met alle deelnemers en hun gastvrouwen/heren. 
 
ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN DE CONTACTEN MET DIPPS. 
Wik de Visser, oud wijkouderling 
 
In de beginperiode van de nieuwe wijk Muggenburg zijn er wijkavonden georganiseerd 
in Samen-op-weg verband,  voorloper van de Protestantse Gemeente  in Schagen. 
Op de 1e of 2e contactavond van een nieuwe groep in de wijk – het was thuis bij de 
familie Suurland - werd er geopperd om in iets breder verband wat te doen. Op dat 
moment speelde het feit, dat in het toenmalige Oost-Duitsland, waar de ‘Wende’ op 
komst was, dat er in kerkelijk verband contact gezocht werd met protestantse ge-
meentes in Nederland, om daar een soort van partnerschap mee aan te gaan. Er was 
daar grote behoefte om over het oorlogsverleden te spreken. Er had geen verwerking 
van dat verleden plaats gevonden. Het was eenvoudigweg in de DDR verboden en 
levensgevaarlijk. 
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Als ouderling van Muggenburg kwam ik terecht bij de organisatie, die dit toen in Ne-
derland coördineerde. Deze zetelde in  Oost-Beierland. Deze organisatie gaf ons op 
verzoek een paar namen van plaatsen in Oost-Duitsland, die zich bij hen hadden aan-
gemeld en die goed bij Schagen zouden passen en waaruit wij een keuze konden ma-
ken. Een daarvan was Dippoldiswalde, kortweg Dipps, waarop toen onze keus viel. 
Ongeveer met het zelfde aantal inwoners in een boerenstreek. 
Vanuit Dipps zijn toen door families vandaar kaarten naar Schagen gestuurd. In de 
toenmalige hervormde en de gereformeerde kerk werden deze na een kerkdienst ver-
deeld. Ieder die dat wilde kon een kaart mee naar huis nemen en de kaart kon beant-
woorden. Op de kaarten stonden bijzonderheden van de gezinnen vermeld. 
Na over en weer gesprekken en brieven is een eerste contact voorbereid. Dat was in 
1990.  
Toen is ook de eerste groep naar Dipps gegaan. Op de toen gemaakte groepsfoto 
staan 37 mensen. Het jaar daarop kwam Dipps naar Schagen. Vervolgens kwamen we 
om de 2 jaar bij elkaar. Wisselend in Dipps en in Schagen. Belangrijk is ook nog te ver-
melden dat vanaf het begin de contacten een oecumenisch karakter hadden.  Vanaf de 
start waren ook katholieke parochieleden uit Schagen actief bij de uitwisseling. 
 

 
Gemeentemaaltijd in de Grote Kerk 
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25 JAAR GASTVRIJHEID EN VERBONDENHEID MET ELKAAR! 
Wim Voorbraak 
 
Uw redacteur ging naar de laatste gemeentemaaltijd van dit winterseizoen met de 
bedoeling een paar foto’s te maken vanwege het 25 jarig jubileum. Maar al in de hal 
van de van de kerk werd ik hartelijk verwelkomd en uitgenodigd mee te eten. En ik 
niet als enige. Naast de reguliere bezoekers waren ook een aantal oud mede-
werk(st)ers uitgenodigd die gedurende een groot deel van die periode meegeholpen 
hebben de gemeentemaaltijden tot een succes te maken, evenals pastoor Eduard 
Moltzer en het dagelijks bestuur van de diaconie van de PGSchagen.  
Ik had het genoegen, onder anderen te eten met Mw. Annemiek Wijnker die 25 jaar 
geleden betrokken was bij de introductie van de ge-
meentemaaltijden, toen nog in de Gereformeerde 
Ontmoetingskerk en met Cor de Fouw en Francoise 
Rueter die maar liefst 17 jaar actief waren bij de ge-
meentemaaltijden. De gemeentemaaltijden zijn oor-
spronkelijk opgezet voor iedereen: de bedoeling was 
jonge gezinnen (er was eerst ook een kinderhoek), 
nieuwkomers in de gemeente Schagen, toen ook al 
veel vluchtelingen, met name Tamil gezinnen,  bijeen 
te brengen.  
Tegenwoordig zijn het vooral weer veel alleengaan-
den die 5 keer per seizoen gezamenlijk eten, al sinds 
vele jaren nu in de Grote Kerk op de Markt.  
Bij zijn terugblik stond een van de sprekers, Cor de 
Fouw stil  bij de enorme groep medewerkers die de afgelopen betrokken waren bij het 
project. Een aantal is helaas overleden, onvermijdelijk wanneer je het over zo’n perio-
de hebt. Opvallend is ook de lange betrokkenheid van vele medewerkers bij de organi-
satie.  Niet alleen samen eten schept een band en een kennissenkring , zo niet vrien-
denkring, maar ook het samen verzinnen van het menu, het samen bereiden van een 
driegangen maaltijd voor 80 personen en het serveren van dat menu op een manier 
dat alles warm blijft. Want moet u zich als lezer realiseren: we hebben het niet over 
een keuken van een ziekenhuis of een groot restaurant maar over een kerk, wel is 
waar na de restauratie, met meer kookfaciliteiten, maar toch altijd met beperkte  kook 
capaciteit.. Het is één brok improvisatie: soep die in kleinere hoeveelheid bij de me-
dewerkers thuis worden klaar gemaakt, grote pannen die warm gehouden worden 
met slaapzakken en menu’s die aangepast moeten worden aan de praktische moge-
lijkheden in de kerk. Cor de Fouw vertelde me dat hij grossiert in menu’s voor 80 per-
sonen. Maar het lukt elke keer opnieuw. Er is wel eens een grote pan met eten door 

Cor de Fouw 
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een campingtafeltje gezakt, maar dat is altijd leuk voor een anekdote tijdens een jubi-
leummaaltijd.  
Entertainer Jan Valkenier werd voor deze gelegenheid afgewisseld met een aantal 
sprekers, die ieder hun kant van 25 jaar gemeentemaaltijd belichtten. Dit was ook het 
laatste seizoen van Solveg Steur, u kent haar naam van de aankondigingen van een 
nieuwe gemeentemaaltijd in dit blad. Gezondheidsredenen dwingen Solveg het kalmer 
aan te doen. 
 

 
Gelukkig is er al weer een vervanger coördinator. Wat dat betreft lijkt sprake van een 
succesformule. Er is zoveel enthousiasme onder de medewerkers om samen iets voor 
anderen te beteken dat bij vacatures, iemand wel weer een buurman of buurvrouw 
heeft die mee wil doen en de openvallende plaats inneemt. 
Hebben we het nu over een kerkelijk activiteit? Ja en nee. Het initiatief lag bij de ker-
ken, de maaltijd is ook centraal in Schagen in de Grote Kerk op de Markt, bij grote 
uitgaven die bijna niet voor komen springen Caritas en Diaconie bij. Maar bezoekers 
en medewerkers vormen een doorsnee van het oudere deel van de Schager bevolking. 
Voor vele bezoekers zijn de gemeentemaaltijden de enige keren dat men een kerk 
bezoekt. De gemeentemaaltijden zijn daarom al 25 jaar een aanwinst voor Schagen en 
ik wens de organisatoren nog vele nieuwe seizoenen toe. September gaat men weer 
verder! 

Alle medewerkers ontvangen bloemen van de fam. van de Berg 
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WILLIBRODUSVESPER HARINGHUIZEN 
Adriaan Rodenburg namens de voorbereidingscommissie 
 
5 juni 2016 
‘Nu hier de avond valt, laat uw licht ons leiden’ zal klinken als laatste lied in de afslui-
tende vesper van dit 20e seizoen. Het mannenensemble o.l.v. Jan Schraal ondersteunt 
de gemeentezang met vierstemmige zettingen die Jan zelf heeft aangepast voor deze 
zanggroep. Het avondlied is één van de mooiste uit het Liedboek: ‘Ik leg mij in uw hoe-
de neer en mag de vrede vinden’ van Jochen Klepper.  
De liturg - Inleidende woorden op de lezingen en de Voorbeden - is voor het eerst 
pastor Louise Kooiman. 
 
1 mei 2016 
In een bijna volle kerk waanden wij ons in de Abdij van Egmond. Drie psalmen, vooraf 
gezongen, uit ‘Het boek der psalmen’ van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, zorg-
den voor een bijzondere verstilling. Jan Andries de Boer, bekend van U2- en Bløf dien-
sten, was de liturg. Graag komt hij volgend jaar terug bij het zelfde koor. 
 
De kerk is op 5 juni zoals gebruikelijk om 4 uur open. Tien voor 5 luidt de klok. De vie-
ring begint om 5 uur. Dringend verzoek uw auto buiten het dorp te parkeren. 
 

WERELDWINKEL 
Hans Nusink 
 
Verwenontbijt met (h)eerlijke producten 
uit de Wereldwinkel Schagen 
Hoewel Moederdag alweer voorbij is heeft 
de Wereldwinkel Schagen nog een pakket eerlijke producten uit zuidelijke landen. 
Hiermee verwen je je naasten met een heerlijk ontbijt met onder meer thee, koffie, 
sinaasappeljam, chocopasta en sinaasappelsap. 
 
De thee van Té de Origen is een heerlijke, ambachtelijke thee. Een thee met een ver-
haal over mensen én product. De zwarte en groene thee komt uit thee-land nummer 
één, Sri Lanka. Uniek is dat er geen productie plaats vindt in Nederland. Té de Origen 
wordt biologisch geteeld door lokale boeren, Fairtrade ingekocht en verwerkt en ver-
pakt in Sri Lanka. Zo zorgen we dat de boeren trots zijn op hun product, dat er zo veel 
mogelijk omzet achterblijft in het land van herkomst. De theeboeren en theeplukkers 
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beslissen actief mee over de besteding van de ontwikkelingspremie. Deze is onder 
meer bestemd voor verbetering van onderwijs, infrastructuur en medische zorg. 
De Fairtrade koffie is geproduceerd door kleine boeren. De koffie groeit o.a. op de 
vruchtbare berghellingen in Peru, Honduras en Ethiopië. Een melange van 80 tot 90% 
Arabicabonen uit deze bijzondere gebieden zorgt voor de heerlijke karakteristieke 
smaak van Café de Origen. 
De sinaasappeljam is afkomstig van Eswatini Kitchen uit Swaziland. Deze jam is 100% 
natuurlijk, zonder conserveringsmiddelen en kunstmatige geur-, kleur- en smaakstof-
fen. Uitsluitend gemaakt van verse vruchten en rietsuiker. Doel van Eswatini is werk te 
creëren voor werkloze vrouwen en een afzet te bieden voor de producten van kleine 
boeren. De opbrengsten zijn bestemd voor een sociaal programma voor kansarme 
kinderen. 
Heerlijk is ook het pure en ongezoete sinaasappelsap uiteraard Fairtrade. 
De chocopasta is behalve lekker ook gezond. Er zit naast cacao ook palmolie in, een 
olie die minder bewerkt is als andere oliën van verzadigde vetzuren. 
Al deze producten en veel meer vind je in de Wereldwinkel onder in de toren van de 
kerk op de Markt in Schagen. Voor meer informatie zie: www.wereldwinkelschagen.nl  
 
HET VOCAAL THEOLOGEN ENSEMBLE (VTE) KWAM ZINGEN 
Annemarie Ros, Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg 
 
Als organisatoren kijken we terug op een heel geslaagde avond. Prachtige liederen. 
Prachtig gezongen. Prachtig MEEgezongen. U kunt op YouTube enkele liederen terug-
vinden. 

Ook de zangers zelf heb-
ben genoten van deze 
avond. Een dag later was 
er een lovende e-mail 
van dirigent Hanna Rij-
ken. 
De opbrengst voor het 
pastoraat bedraagt € 850 
òf € 950. Dat is nog af-
hankelijk van de repeti-
tiekosten. Voor alle dui-
delijkheid, het VTE zingt 
Pro Deo. Ook geen reis-

kosten voor zangers/theologen die soms van ver - Almere, Zeist, Apeldoorn enz. - ko-
men. In het dankwoord werd gesproken van ‘het donkere Noord-Holland’. Wij hopen 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
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dat zangers en bezoekers hebben ervaren dat deze uitdrukking  - onkerkelijk en vrij-
zinnig (hervormd) - door deze avond is weersproken. Het was goed om er als protes-
tantse gemeente Schagen te ‘zijn’. Dank aan alle medewerkenden.En het VTE komt 
graag eens terug. 
 
ACTIVITEITENROOSTER MEI-JUNI 2016 
 
Datum dag Vergadering/bespreking/concert aanvang plaats 
10 mei dinsdag College van rentmeesters 20.00 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 

25 mei woensdag Raad van Vieren en Leren 20.00 uur Grote Kerk 

30 mei maandag College van rentmeesters DB0224- 

 

9.00 uur Wulpenhof 3 

2 juni donderdag Moderamen 20.00 uur Grote Kerk 

2 juni donderdag gespreksgroep 25-45 jaar; info 

diane_van_wijngaarden@hotmail.com 
20.00 uur Bij iemand thuis 

6 juni 2016 Dinsdag  Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

7 juni dinsdag College van kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

8 juni  woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

8 juni woensdag Avond  bezoekmedewerkers diaconie 19.30 uur Grote Kerk 

9 juni donderdag Pastorale Raad 19.30 uur Grote Kerk 

26 juni Dinsdag  Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 
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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
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Schagerweg 53, Schagerbrug
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Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.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)	   

	  
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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	   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	  	  
	  

B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E  
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Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’
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