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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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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

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

SCRIBA
Dhr. J. Prij De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug, tel. 0224 573 123
 e-mailadres: scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR
Mw. B. Plak-van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard, tel. 06 336 386 73
 e-mailadres: pgschagen@nexite.nl
 tevens voor mutaties
 (verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)

VO O R  M E E R  I N F O R M AT 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 AT I E

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. Protestantse Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.
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ALGEMEEN 

HUREN KERKRUIMTE 

Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, 
mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl 

PASTORES 

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 uur. 
Ds W. Andel interim predikant met speciale taken, zie blz. 10. 
 
SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen 

Dhr. J. Prij Dhr. J. Prij,  De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug , tel. 0224 
573123, 

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 
 
Keuzes maken 
De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn vermoedelijk net achter de rug wanneer u 
dit kerkblad via e-mail of post ontvangt. Ik hoop dat u een goede keuze hebt kunnen 
maken, gebaseerd op uw kijk op hoe wij als mensen met elkaar zouden moeten sa-
menleven.  
De film ‘Storm’, die we met een flinke groep gemeenteleden op 22 februari hebben 
bezocht, liet ons ook van die keuzes zien. Keuzes op leven en dood soms. 

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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Keuzes maken doe je een leven lang. Welke vorm van voortgezet onderwijs? Welk 
beroep? Is zij/hij de liefde van mijn leven? Gaan we (al) samenwonen? Trouwen? Kin-
deren? 
Lastige beslissingen die soms je leven voor korte of lange tijd bepalen. Het voorbeeld 
en de goede raad van ouders - “eert uw vader en uw moeder” - speelt daarbij vaak 
een belangrijke, soms zelfs doorslaggevende rol. Aardig om bij familieonderzoek te 
constateren dat bedrijven of beroepen dikwijls ‘van vader op zoon’ gaan. 
Dat is in veel gevallen positief. Maar je ziet ook wel dat kinderen ongelukkig worden 
door de schoolkeuze door hun ouders of in hun latere beroep of in het familiebedrijf 
waarin ze ‘natuurlijk’ terecht zijn gekomen. 
Soms zie je dan mensen kiezen voor een heel andere richting in hun leven. Verhuizen 
naar een andere streek van het land. Overschrijven naar een andere kerk. Veranderen 
van beroep. Zo werd ooit een predikant van de gereformeerde kerk van Kolhorn boer 
op Wieringen. 
‘Tja tja tja, wat zullen we eten?’ Ouderen kennen dat liedje nog wel van het AVRO-
radioprogramma De Groenteman. Het liedje leek de keus te laten aan de groenteman. 
‘Wie is de man die mij dat zeggen kan? De Groenteman!.....’  
Wij zouden ons tegenwoordig hooguit laten adviseren, maar bepalen toch echt zelf 
wat we eten. Ach, zal je een keer een groente op tafel zetten die je minder ‘aan-
spreekt’, morgen weer een dag. Maar van werken in Gods wijngaard naar schoffelen 
en spitten op je boerenland is toch een ander verhaal. 
Nog ingrijpender wordt het als het gaat om wel of niet voortzetten van je relatie, wel 
of niet laten behandelen van een levensbedreigende ziekte, wel of niet je geloof laten 
varen. 
Niet lang geleden stonden mijn man Rik en ik ook voor een keuze. ‘Waar genoeg is 
voor twee, is ook genoeg voor drie’, zei Rik. En samen besloten wij tot een radicale 
verandering in ons leven. 
In de Bijbel kun je ook lezen over mensen die staan voor een drastische beslissing in 
hun leven. Lees het verhaal van Kaïn en Abel en je ziet hoe dramatisch dat kan aflo-
pen. En wat te denken van Abram en Lot. De Statenvertaling zegt het, na confrontaties 
tussen de herders van Abram en Lot, zo mooi: ‘En dat land droeg hen niet, om samen 
te wonen; want hun have was vele, zodat zij samen niet konden wonen’. Werd het 
vervolgens het land links of het land rechts? 
En dan de keuze van Jezus. De man naar Gods hart - ‘Christus naar wie wij heten’ - gaat 
de weg die uiteindelijk leidt tot zijn dood. Maar heeft zijn dood het laatste woord? 
Steeds weer laat deze Joodse rabbi zien waar het in het leven om gaat, wat de zin is 
van ons bestaan. Zo staat Hij telkens weer op in mensen. Inspirerend voor velen. 
Voor alle duidelijkheid, er kunnen heel goede redenen zijn om tot verschillende keuzes 
te komen. 
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Maar als je aan het einde van je leven - de Dies Irae, Dag des Oordeels - kunt zeggen 
‘Ik heb naar eer en geweten keuzes gemaakt. Ik weet dat ik niet voor niets heb ge-
leefd.’, dan leef je naar mijn gevoel eeuwig voort. Dàt je moet kiezen leert het leven je. 
Van onze ouders hebben Rik en ik meegekregen hóe we moeten, of beter gezegd: 
kunnen kiezen. Ook dat keuzes lang niet altijd gemakkelijk zijn en ingrijpende gevolgen 
kunnen hebben. Maar níet kiezen, dat leren mij die 66 joodse boeken, leidt naar de 
‘eeuwige dood’. 
 
KERKDIENSTEN 

Zondag  19 maart 2017 
Grote Kerk 
Product van de week: blikgroente 
9.30 uur    Ds  W. Andel 
1e collecte  Kerk (onderhoud piano) 
2e collecte  Diaconie 
organist   Sebastiaan Schippers 
lector   Annemarie Ros 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Therese Coret en Dick Broekema 
autovervoer  fam. de Visser 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Lekendienst 
collecte  Onderhoud Kerkje Eenigenburg 
organist  Hanneke Muntjewerf 

Woensdag 22 maart 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastor Mw. L.J. Kooiman 

Zondag  26 maart 2017 
Grote Kerk 
Product van de week: koffie & thee 
9.30 uur   Mw. Ds A. Groenendijk, ziekenhuispredikant MCA, mmv de Cantorij 
1e collecte  Kerk (instandhouding gebouw) 
2ecollecte  Binnenlands diaconaat Kerk in Actie 
organist   Caroline Schaap 
lector   Stijn Meijer 
gastheer   Henk van Zanten 
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koffie wordt verzorgd door Gerrit en Jelly Leijnse 
autovervoer  fam. van Zanten 
Woensdag 29 maart 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastoor E. Moltzer 
 
Zondag  2 april 2017 
Grote Kerk 
Product van de week: houdbaar broodbeleg 
9.30 uur    Ds. W. Andel 
1e collecte  Kerk (energiekosten) 
2e collecte  Diaconie 
organist   Hanneke Muntjewerf 
lector   Jan Bruin 
gastvrouw   Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Loekie van Gils en Erwin Kloosterman 
autovervoer  fam. Nicolai 

Woensdag 5 april 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur  Ds A. Blokker, Callantsoog 

Zondag  9 april 2017, Palmpasen 
Grote Kerk 
Product van de week: fruit en/of koek 
9.30 uur    pastor Mw. J. van Steen, Alkmaar 
1e collecte  Kerk (jeugdwerk Schagen) 
2e collecte  Diaconie 
organist   Hans Stehouwer 
lector   René Meijer 
gastheer   Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Schenk 
autovervoer  fam. van der Woude 
 
LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
12 maart Marcus 14:12-25 Jezus viert Pesach 
19 maart Marcus 14:32-42 Jezus in Getsemane 
26 maart Marcus 14:43-65 Jezus wordt gearresteerd 
2 april Marcus 15:1-15 Jezus wordt ondervraagd door Pilatus 
9 april (Palmpasen) Marcus 15:22-47 Jezus wordt gekruisigd 
16 april (Pasen) Marcus 16:1-7 Het lege graf van Jezus 
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PALMPASEN 
Arjan Plomp 
 
Op zondag 9 april a.s. vieren we Palmpasen, uiteraard met een palmpaasstok!  
Op zaterdag 8 april zijn alle kinderen uitgenodigd om in de kerk een palmpaasstok te 
maken (locatie: Hans Leijdekkerszaal). Graag willen we met elkaar tegelijkertijd begin-
nen om 14.00u, om ongeveer 15.00u ronden we af.  
Daarnaast willen we je vragen alleen een houten kruisje mee te nemen; het verdere 
materiaal wordt voor jullie verzorgd. We vinden het gezellig als de ouders blijven om 
te helpen en verder hopen we dat je op Palmzondag je palmpaasstok aan iedereen 
wilt laten zien in de kerk. 
Omdat we graag willen weten hoeveel materiaal we ongeveer nodig hebben, is het 
handig als je je even aanmeldt uiterlijk op 4 april; dat kan bij Else de Wit-van Laar, tel 
06-11244716, elsemariannevanlaar@msn.com 
 
VAN DE REDACTIE 
Wim Voorbraak 
 
Dit nummer geeft informatie voor de periode tot Palmzondag. In de week voor Palm-
zondag verschijnt ons paasnummer; tegelijkertijd ontvangt u dan de kaart met alle 
vieringen in de verschillende kerken in de stille week en met de paasdagen. Desge-
wenst kunt u de kaart ook bij een van uw buren in de brievenbus doen.  
We hebben een nieuwe dominee! Dat zult u, al lezend, in dit blad merken. Als redactie 
zijn we blij dat hij communicatie naar de gemeente “hoog in het vaandel”heeft staan.  
Ook gaat hij weer een aantal keren voor. De ander voorgangers zijn Annerien Groene-
dijk en Jos van Steen, beiden bekend bij de regelmatige kerkganger. 
 
MEELEVEN  
Louise Kooiman 
 
We leven mee met Mart en Greet Kruijff. Na een ziekenhuis opname is Mart weer 
thuis en herstellende. Samen met Gonnie Smit wonen zij in een boerderij in Oudesluis. 
Zij zijn ook heel betrokken op elkaar. We wensen hen allen sterkte en beterschap voor 
Mart.  
Wij leven mee met de familie Wilhelmus. Ineke Wilhelmus-Olivier overleed op 9 maart 
j.l. We wensen Wim en kinderen veel kracht en sterkte. Dat zij zich gedragen mogen 
weten door Gods liefde. 

mailto:elsemariannevanlaar@msn.com�
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We leven mee met de partner van Janny Joling, Cor Zwirs. Na een operatie in het zie-
kenhuis revalideert hij nu in de Magnushof. We wensen Cor van harte beterschap toe. 

BIJ DE DIENSTEN 
Wim Andel 
 
Zondag 19 maart 
Op deze zondag hoop ik opnieuw in uw midden te zijn. Het is de derde zondag in de 
Veertigdagentijd met de naam “Oculi”, mijn oog is gericht op de Heer, Psalm 25:15. 
Eind februari was er wat extra aandacht voor de kinderen met de poppenkast, deze 
zondag wil ik (in een onderdeel) wat meer aandacht geven aan de jongere gemeente-
leden van onze kerk. Laat u/jou verrassen!  
Leuk voor mij om te zien in het rooster: een oude bekende van me, Sebastiaan Schip-
pers, is op deze zondag de organist.  

VAN DE INTERIM PREDIKANT 
Wim Andel 
 
Werkzaamheden 
Eerder schreef ik dat mijn kerntaak zal zijn begeleiding naar een duidelijke koers van 
de gemeente zodat het profiel van de te beroepen predikant helder wordt. Intussen 
heb ik ook de andere afgesproken taken van een predikant vervuld. Zo kijk ik met 
vreugde terug op het twee keer voorgaan in de Grote Kerk. Daarnaast verlopen de 
ontmoetingen, gesprekken en vergaderingen op een constructieve wijze; ik krijg reeds 
goed zicht op het kerkelijk leven in deze gemeente. 
 
Klankbordgroep 
Er is een zogenaamde klankbordgroep samengesteld die mij terzijde staat als vraag-
baak en ter toetsing van ideeën en gedachten. De opdracht luidt: 
“Wim Andel kan bij de leden van deze groep terecht als hij vragen heeft over de ge-
meente en om van gedachten te wisselen over de invulling en ontwikkeling van zijn 
opdracht. De groep is de interim-predikant behulpzaam bij de noodzakelijke commu-
nicatie met de gemeenteleden. Alle opmerkingen en besprekingen zijn in principe 
vertrouwelijk. De klankbordgroep is informatief en reflectief, maar niet besluitvor-
mend.”   
De leden van de groep zijn: Tineke Dwarswaard, Marjolein ten Cate, Erik Oosterbaan, 
Rieneke Visser, Wieb Koedijk, Hans Udink. Inmiddels hebben we onze eerste bijeen-
komst en bespreking gehad.    
Met vriendelijke groeten! 
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Bereikbaarheid: Ds W.L. Andel Het meest trefzeker is een mailtje naar w.andel@pkn.nl 
of op werkdagen van 8.30 – 9.30 uur bellen naar 0515 469506.  

GEMEENTEAVOND 
Wim Andel 
 
Van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op woensdag 22 maart, zie de agenda 
elders in het kerkblad. Ik herhaal nog een keer wat ik in het vorige kerkblad schreef 
over de diversiteit aan meningen en gevoelens in een geloofsgemeenschap: “Verschil-
len zijn in de kerk een probleem als je ze ziet als onoverbrugbare tegenstellingen. Als 
je ze echter ziet als aanvullingen op wat jou zelf ten diepste raakt en in beweging 
brengt dan kan het een verrijking worden. Van harte hoop ik dat we dat de komende 
periode met elkaar gaan beleven.” Op deze avond is er alle gelegenheid om dit te be-
spreken met elkaar.   

GEMEENTEAVOND WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 20.00 UUR 
De kerkenraad nodigt een ieder van harte uit voor een gemeenteavond in de Grote 
Kerk.  
Vanaf 19.45 uur is de inloop met koffie en thee.  
De agenda van de avond: 
1.  Opening door voorzitter  
2.  Inleiding door ds. Wim Andel “Koers van de gemeente” 
3.  a. Terugblik op vorige besprekingen  

b. Onze huidige missie en de koers  
4.        Vooruitblik 

a. Inleiding “een eigentijdse kerkdienst”, door Wim Andel 
b. Gesprek over een praktische invulling van de koers 

5.  Aanvangstijd kerkdienst; evaluatie 
6.  Vieringen rond Kerst 
7.  Rondvraag 
8. Sluiting, uiterlijk 22.00 uur 
Rond 21.00 uur zal er een pauze zijn.  
 
VAN DE INTERIM SCRIBA 
Jan Prij 
 
De kerkenraad vergaderde op 21 februari. Met ds Andel is afgesproken dat hij deze en 
komende vergaderingen zal openen en deze opening gebruiken voor bezinning op ons 
geloof en het leiderschap als kerkenraad.  

mailto:w.andel@pkn.nl�
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Hij doet dit aan de hand van een uitgave van de PKN t.w. ‘Leiderschap met lef’. In het 
afgelopen jaar zijn we daar als kerkenraad ook mee begonnen maar door verschillende 
oorzaken is dat niet vervolgd. In deze vergadering staan we stil bij verandering en het 
(bege)leiden daarvan. Zolang een kerk een levende gemeente is zal ze veranderen. De 
kerkenraad moet dat niet tegenhouden maar sturen/begeleiden.  
Als kerkenraad doe je dat samen maar elk lid heeft zo zijn eigen voorkeur om verande-
ringen te bereiken. Die verschillen zorgen soms voor irritaties maar kunnen ook een 
kracht zijn. Daartoe moeten ze eerst onderkend worden. Dit onderkennen doen we 
aan de hand van een test uit de wereld van het ‘verandermanagement’, de zoge-
noemde ‘kleurentest’ van Twijnstra en Gudde.  Uit een kort rondje blijkt dat wij ook 
een veelkleurige kerkenraad zijn, vrijwel alle types zijn vertegenwoordigd zijn.  
Het grootste deel van de leden die de test gedaan hebben zijn van het type wit (ver-
anderen vanuit creativiteit en als de tijd daarvoor rijp is) en rood (veranderen door 
motivatie en inspiratie). Maar er is er ook een van het type geel (veranderen door 
draagvlak te creëren), blauw (veranderen gaat pas na het maken van goede plannen) 
en groen (veranderen lukt pas als de mensen hebben geleerd waarom er veranderd 
moet worden). We besluiten de opening met het zingen van Lied 809. ‘Blijf niet staren 
op wat vroeger was’. 
In het verlengde van de behandeling van de notulen van de vorige vergadering keuren 
we de taakomschrijving van de klankbordgroep goed. Deze groep is inmiddels inge-
steld en bemenst. De eerste bespreking met ds Andel was op 8 maart.    
Een volgend onderwerp is de behandeling van de door de Synode voorgestelde wijzi-
gingen van de Kerkorde.  Deze wijzigingen vloeien voort uit het rapport Kerk 2025. 
Het belangrijkste uit dit rapport is dat de kerk terug moet naar de basis, de kern van 
het gemeente-zijn. Om dit mogelijk te maken moet de vergader- en regeldruk worden 
verminderd. De belangrijkste verandering is dat de huidige 75 classes worden vervan-
gen door 11 classes. De voorzitter van de classis wordt een daartoe verkozen en vrij-
gestelde predikant die duidelijke bevoegdheden krijgt.  
Er was de afgelopen periode nogal wat discussie omdat eind 2015 werd voorgesteld 
om deze voorzitter de naam van bisschop te geven. Dit is het uiteindelijk toch niet 
geworden. Om de veranderingen goed te regelen zijn een fors aantal wijzigingen van 
de Kerkorde nodig. Zoals dat in onze kerken gebruikelijk is moeten de kerkenraden in 
de gelegenheid worden gesteld hun oordeel te geven over deze wijzigingen. We heb-
ben in de kerkenraad hier over gesproken aan de hand van 10 daartoe opgestelde 
vragen. Na discussie heeft de kerkenraad besloten in te stemmen met de voorgestel-
de wijzigingen. Wel zijn er de volgende kritische aantekeningen en suggesties:  

i) Een belangrijke functie van de classis in huidige vorm is de ontmoeting tussen 
de verschillende kerken. Dit wordt nu vrijblijvend overgelaten aan de ringen. 
We geven de suggestie om dit door de werkgemeenschappen te laten organi-
seren. 
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ii) We geven de suggestie om vanuit de classis nieuwe stijl een kerkendag te or-
ganiseren. 

iii) De huidige classis heeft een belangrijke functie in het behandelen van con-
flictsituaties in gemeenten. De afstand tussen moderamen van de classis en 
gemeente is nu vrij klein en het aantal gemeenten is overzichtelijk. In de 
nieuwe situatie wordt de afstand groter en ook het aantal gemeenten wordt 
zo groot dat het de vraag is of dit nog te ‘behappen’ is. 

iv) Zijn er voldoende waarborgen dat de classisvoorzitter zijn bevoegdheden in 
voldoende mate deelt met het moderamen van de classis. 
 

De scriba zal deze opmerkingen doorgeven aan de classis. 
Bij de rapportage zijn onder meer nog de volgende zaken aan de orde. 

• Begroting 2017 van de Diaconie. Deze wordt ongewijzigd goedgekeurd.. 
• Jaarrekening 2016 van de Diaconie. Ook deze wordt onder dankzegging goed-

gekeurd. Op de reguliere gemeenteavond zal deze aan de gemeente worden 
voorgelegd. Opgemerkt wordt dat naast plaatselijk diaconaal werk er ook 
geld aan projecten en instellingen buiten Schagen en Nederland wordt gege-
ven. Wel wordt er op gelet dat het gaat om projecten of instellingen waarbij 
weinig geld aan de strijkstok blijft hangen.  

• Het is gebleken dat er van een groot aantal leden nog geen respons is op ons 
verzoek per e-mail. Nagezocht wordt wat er aan de hand is en hoe dit opge-
lost kan worden.  

• Op Hemelvaartsdag gaan we onder leiding van Bernard Lucas van ca 06 tot 08 
uur dauwtrappen in het Zwanenwater. Aansluitend is er een ontbijt in de kerk 
van Callantsoog  

KERKBALANS 
Van de kerkrentmeesters, Annemarie Voorbraak 
 
OPERATIE GESLAAGD! Het herstel duurt langer dan gepland. Het zou zomaar kunnen 
slaan op het herstel van Wouter Vrolijk. Onze secretaris moet nog een keer 6 weken 
verder met krukken. We wensen hem natuurlijk verder een goed herstel toe! 
 
OPERATIE GESLAAGD! Ook deze operatie, waar gelukkig van herstel geen sprake is,  is 
technisch goed gelukt. En dan heb ik het over de actie kerkbalans van de afgelopen 
maanden. Een kleine 300 adressen zijn benaderd om via een e-mail,met een link, mee 
te doen met kerkbalans. We waren blij dat het technisch allemaal goed is gegaan. De 
meesten hebben ook direct gereageerd en hun bijdrage toegezegd. Helaas, een kleine 
100 mensen hebben niet gereageerd. En dan denken wij dat dat de ouderen zijn die 
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niet zo handig zijn met de computer. Maar niets is minder waar. Natuurlijk zijn die 
mensen er ook, maar zeker ook een groep “jongeren” die heel handig zijn. Deze totale 
groep zal in de komende tijd een brief vinden in de brievenbus waarin zij worden her-
innerd om toch vooral actie te ondernemen. Hetzij door alsnog de link te gebruiken via 
de email of aan te geven dat men alsnog op papier een toezegging te willen doen. 
Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen als er hulp nodig is. We komen graag bij u langs.  
Het zal u niet verbazen dat de totale toezegging aan geld achter is gebleven bij vorig 
jaar. Dat heeft vooral met bovenstaande te maken. Dus we geven de moed nog niet 
op. Maar laat u alstublieft iets van u horen. Ook als u niet in staat bent om een bijdra-
ge te geven, dan nog kunt u dat invullen. Zowel op papier als digitaal. Dan weten wij 
tenminste waar we aan toe zijn. Er zijn ook mensen die nooit toezeggen, maar wel 
automatisch geven. Prima natuurlijk, maar ze staan wel op de lijst als niet digitaal ge-
reageerd hebbend.  
Wij hopen dat wij in de volgende Onze Kerk het uiteindelijke resultaat kunnen melden 
van de actie kerkbalans. Uiteindelijk bepaald de opbrengst ervan wat we kunnen doen 
om onze gemeente een “levende gemeente” te laten zijn. En dat geldt natuurlijk niet 
in de laatste plaats het beroepen van een nieuwe dominee.  
Deze week gaat Brenda Plak beginnen met de 1e inning van de toegezegde bedragen. 
U begrijpt dat als u nu nog een toezegging doet de komende tijd, dat niet meer in 
maart geïnd kan worden. Houd u er vooral rekening meer dat het toegezegde bedrag 
niet door 10, maar door 9, van april tot en met december,  gedeeld wordt.  
We vertrouwen erop dat het allemaal in orde komt. Het is allemaal wat extra werk en 
energie, laten we het vooral voor elkaar wat makkelijk maken. 
U kunt ons altijd bellen. 
Het DB van de kerkrentmeesters, Jan Prij 0224-573123, Wouter Vrolijk 0224-563123 
en Annemarie Voorbraak 0224-213665. 
 
SCHOONMAAK EN KLUSJES KERKJE EENIGENBURG 
Trudy Tuinstra 

 
Zaterdag 8 april willen we met een 
groep vrijwilligers aan de slag in 
Eenigenburg. Er zijn een aantal 
werkzaamheden die moeten wor-
den verricht. O.a. het schoonma-
ken van de kozijnen buitenom, 

andere kleine klussen buiten, en binnen willen we een voorjaarsschoonmaak houden. 
We starten om 9.00 uur. Voor eten en drinken wordt gezorgd.  Helpt u ook mee? Wilt 
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u dit bericht delen met andere belangstellenden?  Aanmelden kan bij Trudy Tuinstra, 
kerkeenigenburg@kpnplanet.nl, tel 0224298101. 
foto links: Inzamelen voor de voedselbank 

VOEDSELBANK 
Arjan Plomp 
 
Koop iets extra’s gedurende de 
veertigdagentijd en lever het in 
voor de Voedselbank Kop van 
Noord 
 
De Voedselbank Kop van Noord 
helpt wekelijks met 40 vrijwilligers 
zo’n 150 gezinnen in de kop van 
Noord-Holland aan een voedsel-
pakket. Het werkterrein omvat de 
gemeenten Hollands Kroon en 
Schagen. Deze gezinnen zitten 
tijdelijk in een moeilijke periode. 

Om de pakketten aan te vullen, gaat de jeugd van de kerk houdbare producten inza-
melen. Daarbij is de hulp van de hele gemeente nodig: wilt u elke zondag een product 
meenemen, zodat onze jeugd een flinke voorraad kan afleveren bij de Voedselbank. 
De actie loopt inmiddels een paar weken, zie foto. 
Inzamellijst: 
19 Maart,  3e zondag: blikgroente 
26 Maart,  4e zondag: koffie & thee 
2 April,  5e zondag: houdbaar broodbeleg 
9 April,  Palmzondag: fruit en/of koek 
 
Elke zondag staat in de Hans Leijdekkerszaal, vlakbij de ingang, een bolderkar. Hier 
kunt u de spullen afgeven of in plaatsen. De kinderen van de Kindernevendienst zullen 
dit inpakken. Mocht u de boodschappen vergeten, dan kunt u ook een bijdrage in een 
collectepotje doen.  
Op Palmzondag willen we de voorraad met een aantal kinderen brengen naar de 
Voedselbank in Anna Paulowna. Kinderen (en ouders) die mee willen, zijn van harte 
uitgenodigd; graag even melden bij Arjan Plomp.  
De diaconie steunt dit project van harte en stelt dit als vervanging voor van het spaar-
project via de spaardoosjes. 
 

mailto:kerkeenigenburg@kpnplanet.nl�
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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 
Dhr. J. Prij
De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug
tel. 0224-573123
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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ILJA EN MARLEEN ANTHONISSEN  KOMEN WEER LANGS! 
Wim Voorbraak 
 
Eind februari, begin maart is het in veel Europese landen voorjaarsvakantie. Gezien de 
hoeveelheden bleke koppies die nu aan ons voorbijtrekken, hebben we een bruin ver-
moeden dat dit weekje vrij voor velen een excuus is om hier lekker te komen opwar-
men. Echte Heilige Land fans grijpen het moment natuurlijk aan om van Yad Vashem 
naar Klaagmuur naar Geboortekerk naar Tent of Nations te trekken. Nu kan dat nog, 
over een week of wat loopt de favoriete route alweer van terrasparasol naar ijssalon 
naar grote schaduwrijke boom naar aircobus.  
Ook wij hebben deze dagen onze portie Nederlandse bezoekersgroepen in de Redee-
mer Church en het Bible College, en merken hoe gevarieerd hun focus is. Sommigen 
komen vooral om de plaatsen te bezoeken waar Jezus heeft rondgelopen, anderen zijn 
meer geïnteresseerd in het Jodendom, weer anderen willen het leed van de Palestijnen 
mee ervaren. Zelden doet men alle drie en als we onze presentatie houden over de 
200.000 lokale Palestijnse en Joodse gelovigen in Jezus, horen we regelmatig: ‘daar 
weet ik eigenlijk niets van’. En dat terwijl de Kerk hier ontstaan is. Kennelijk maak je als 
toerist niet automatisch de koppeling tussen ‘dode’ en ‘levende’ stenen. 
 
Dit zijn de eerste regels van de weblog van Ilja en Marleen van 3 maart j.l.. Sinds dat zij 
beiden op  op 17 november 2013 vanuit onze gemeente zijn uitgezonden, publicerend 
zij elke maand een  nieuwe weblog waarin zij vertellen over hun wek in Redeemer 
Church in Jeruzalem ( Marleen) en aan het Bible College in Betlehem (Ilja). De weblog 
op de site van KerkinActie is eenvoudig  te bereiken door op de link in onze eigen web-
site www.pgschagen.nl te klikken.  
Woensdag 12 april a.s. komen Ilja en Marleen weer bij ons in de kerk vertellen over 
hun werk! De avond start om half acht, na de sobere maaltijd. 

ROMMELMARKT 
Louise Kooiman, Annemarie Ros, Ineke Schenk en Gonnie Smit 
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Ook dit jaar gaan we de rommelmarkt in onze kerk houden en wel op zaterdag 3 juni 
van 9.30 tot 15.00 uur. 

Wederom willen we u vragen of u nog leuke tweedehands spulletjes, boeken, servies, 
cd’s, kinderboeken en dergelijke heeft. Donderdag 1 en vrijdag 2 juni heeft u de gele-
genheid om dit naar de kerk te brengen (donderdag tussen 15.00 en 17.00 en 19.00 en 
20.00; vrijdag tussen 10.00 en 12.00). Eventueel kunnen spullen eerder gebracht wor-
den. U kunt dan contact opnemen met Gonnie Smit  (0224-223075, gonniespros-
per@gmail.com) of Ineke Schenk (0224-296533,  jaapineke@hotmail.com). Bij nood-
zaak kunnen de spullen ook gehaald worden. 

Wilt u (weer) meehelpen? Neem dan contact op met Annemarie (06-20685770, arost-
hijms@gmail.com). Ook kunnen we de hulp van mannen goed gebruiken voor het wat 
zwaardere werk! 
 
GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
Ouderengespreksgroep 
Op dinsdag  4 april zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal.  
Het thema zal zijn: Vervoering 
Meditatie en gebed maar ook pillen kunnen extase oproepen. Wat is extase?  
Buiten jezelf, maar misschien ook meer jezelf dat je ooit was. 
Graag gaan we samen daarover in gesprek. 
U bent van harte welkom.                            
 
Bijbelgespreksgroep 
Op woensdag 19 april is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote Kerk op de 
Markt. We beginnen om 14.00 uur. 
Het thema zal zijn: Naastenliefde 
Iedereen is van harte welkom. 
BIJBELS KOKEN 
Marijke van Harskamp 
 
Uitnodiging Bijbels koken 
Datum 28 april aanvang eten 18:00 uur in de Hans Leijdekkerszaal van de Grote Kerk. 
We starten om 15.00 uur met de voorbereidingen van het eten 
De kosten voor het eten worden gedeeld met elkaar. U bent van harte welkom. 

mailto:gonniesprosper@gmail.com�
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mailto:arosthijms@gmail.com�
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Gaarne opgave voor 25 april a.s. 
Gaarne opgave bij Corine Leijdekkers emailadres: cleijdekkers@kpnmail.nl tel. 
212601 of Marijke van Harskamp, emailadres: mvanharskamp@quicknet.nl tel 
214039 
Dit wordt tevens de laatste keer van dit seizoen i.v.m. andere activiteiten op 16 juni. 

SAMEN NAAR DE FILM, JA GEZELLIG! 
Rik Laernoes, Raad voor Vieren en Leren 

En het was gezellig op woensdag 22 februari. Meer dan 40 mensen hadden zich opge-
geven om mee te gaan naar de film ‘Storm’, die draaide in Cinemagnus. 

Een jeugdfilm die ons meenam naar de tijd van de reformatie. Natuurlijk had dat alle-
maal te maken met het Lutherjaar. Jonge en minder jonge gemeenteleden zaten sa-
men  in de bioscoop. Eén van de oudere gemeenteleden had niet zozeer van de film 
genoten als wel van het er samen naar toe gaan als gemeente. 

In het kader van het Lutherjaar staan er nog meer activiteiten in de planning. Zo wordt 
er nog bekeken of de theatershow ‘Luther’ van (ds.) Kees van der Zwaard naar Scha-
gen kan komen. En vanaf 22 september is er in het museum het Catharijneconvent in 
Utrecht een expositie over Luther. 

Leuk om ook daar samen naar toe te gaan. Nadere informatie volgt nog. 

EEN KEUR AAN NIEUWE ARTIKELEN IN WERELDWINKEL 
Hans Nusink 
 

 
Is je oude shopper versleten? In de Wereldwinkel Schagen, onder in de toren op de 
Markt, staat op de schappen een leuke en kleurige collectie rieten manden. Komt ze-
ker van pas nu de plastic wegwerptasjes uit zijn. Ze worden gemaakt in Madagascar. 
Eén van de armste landen in de wereld. Allerlei kleine groepen producenten leveren 
aan de producentengroep Ravinala in Antananarivo, de hoofdstad van Madagascar. De 

mailto:cleijdekkers@kpnmail.nl�
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producent maakt het product en levert het af bij Ravinala. Een voorbeeld zijn de man-
denvlechters. Daarnaast maken raffia bewerkers en mensen die cadeau-artikelen ma-
ken van oud ijzer en blik deel uit van de gemeenschap. Mocht je je huis willen opvrolij-
ken. Dat kan prima met de mooie houten uilen, gemaakt in Indonesië. Of, als je een 
andere smaak hebt, met één van de fietsjes, de trekker met of zonder tank erachter 
van recycled metaal en afkomstig van het grote eiland voor de oostkust van Afrika, 
Madagascar. Voor de muzikale mensen onder ons is er een kleurrijke Djembé. De ma-
kers van dit artikel wonen in Indonesië.  

Bezoek voor meer informatie de website: www.wereldwinkelschagen.nl 

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN 
De voorbereidingscommissie 
 
2 april 2017 
Nog één keer zal het Gregoriaans klinken in de oude 
kerk van Haringhuizen. Het Gregoriaans koor van de St. 
Christoforusparochie in Schagen zingt onder andere 
psalm 42 ‘Judica me Deus’ (God, verschaf mij recht), 
een minder gebruikelijk ‘Wierooklied’ en samen met de 
aanwezigen het ‘Attende Domine’. Na afloop is er kof-
fie en thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
 
5 maart 2017 
Prachtige viering met pastoor Eduard Moltzer en - voor 
het laatst - de Schager Cantorij o.l.v. Wijnand Kramer. 
 
Afbeelding: Pastoor Eduard Moltzer luidt de klok van 
Haringhuizen. 
 
De kerk is op 2 april zoals gebruikelijk om 4 uur open, 
tien voor 5 luidt de klok en de viering begint om 5 uur. 
Dringend verzoek uw auto buiten het dorp te parke-
ren. 
 
THEMA-AVOND 28 MAART SAMENVAARTKERK ANNA PAULOWNA 
Gerry Hovinga, scriba protestantse gemeente Anna-Paulowna 
 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
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Mystieke  betekenissen in de letters van het Hebreeuwse alfabet 
Ruud Bartlema, beeldend kunstenaar en theoloog, schilderde onder de noemer ‘Wijs-

heid in kleur’  een aantal mystieke aspecten van de 22 let-
ters van het Hebreeuwse alfabet. Deze letters die in de 
joodse traditie Otiot’ tekens worden genoemd, spelen in 
verschillende stromingen van de joodse mystiek de rol van 
dragers van wijsheid en mystieke kennis.  
Zowel in de mystiek van de Kabbala uit de vroege Middel-
eeuwen, als ook in de  
18e eeuwse Oost-Europese mystiek van het Chassidisme 
speelt het meditatief beschouwen van de letters een be-
langrijke rol. Men kijkt daarbij naar de vorm die elke letter 
heeft, de naam en de getalswaarde ervan. Drie aspecten 

dus, die elk weer onder verschillende noemers kunnen worden samen gebracht.  Op 
die manier kan een letter een ‘kapstok’ vormen voor verschillende gedachten over het 
leven, de schepping en het godsbegrip. De stichter van het Chassidisme, rabbi Baal 
Sjem Tov, kende aan een letter al minstens negen verschillende betekenissen toe.  
 
Ruud Bartlema, die zich al vele jaren intensief bezig houdt met joodse mystiek, heeft 
van elke Hebreeuwse letter een schilderij gemaakt, waarin telkens een aantal beteke-
nissen wordt uitgebeeld. Ook de kleuren die hij voor de verschillende schilderijen koos 
hebben een specifieke betekenis. 
Op 28 maart a.s. leidt hij ons in in de fascinerende wereld van deze vorm van Joodse 
mystiek. Aan de hand van zijn schilderijen  wijst hij ons op bijzondere betekenissen en 
wijsheden die in de verschillende letters worden doorgedragen. 
Locatie: SamenVaartkerk, Molenvaart 421, Anna Paulowna; Tijd: van 20 – 22 uur 
Een ieder is van harte uitgenodigd. Ook introducés zijn bijzonder welkom. Na afloop is 
er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje. 
 
AAN TAFEL! 
De laatste gemeentemaaltijd van het seizoen, even lekker en gezellig als alle voor-
gaande. 
 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 23 april weer 
een gezellige 'Aan tafel!'- middag gehouden, aanvang 15.45 einde 18.00 u.  
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom. Opgave vóór 
woensdag 19 april  bij: 
Koos Eriks   298387 of Ageeth Spruijt 213220. 
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Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. U dient 
deze tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 
272888. 

ARCHIVARISSEN 
Wim Voorbraak 
Onze gemeente telt nogal wat mensen met een dubbelfunctie. Zo is Huib Wagenaar 
naast gewaardeerd zanger in de Cantorij, ook ouderling kerkrentmeester, beheerder 
van de begraafplaatsen bij de kerkjes van Valkkoog en Eenigenburg en er voor zorgt hij 
er voor dat de kachel in de Grote kerk brandt en dat het voldoende warm is in de kerk 
is en de zalen! 
Maar ook is hij onze archivaris.  
Een groot deel van ons archief bevindt zich in het regionaal Archief in Alkmaar. Wat 
betreft de Nederlands Hervormde Kerk is dit lang niet compleet. Een groot deel is ver-
loren gegaan toen de voorganger van de huidige kerk in 1895 in vlammen opging. Een 
ander deel is verloren gegaan  in  1944 bij de ontploffing van de munitietrein op het 
station van Schagen. De toenmalige beheerder van het kerk archief woonde vlak bij 

het station. Schagen was nog niets 
zo groot dus dat kon al gauw.  
Huib Wagenaar  heeft inmiddels al 
weer veel gesorteerd voor opslag 
in Alkmaar. De ruimte die hier-
door vrijkwam is weer opgevuld 
met de archieven van de kerk van 
Valkkoog en het Hervormd Wees-
huis. 
Nieuw is de bijdrage van Suzanne 
Hartog. Zij is als stagiaire aan Re-
gionaal Archief werkzaam en heeft 
voor ons het archief van de gere-
formeerde Kerk van Schagen en 
omstreken geïnventariseerd. Dat 
archief begint in 1937 wanneer 
een aantal Schagenezen die tot 
dan in de gereformeerde Kerk van 

Dirkshorn kerkten besluiten om diensten te gaan organiseren in Schagen. Uiteindelijk 
resulteerde dit in de bouw van een eigen kerk in de Cornelis Bokstraat, nu Doopsge-
zinde Vermaning. Zelf heb ik een deel van die geschiedenis intens meebeleefd. Het is 
dan verassend te ontdekken dat een archivaris, door het lezen van alle stukken – wat 

Archiefkasten en dozen met daartussenin onze 
beide archivarissen Huib en Suzanne; archieven 
blijven het best bewaard op koele plaatsen. Van-
daar de “bedrijfskleding”! 
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een klus- qua kennis een hoop weet van diezelfde geschiedenis, zonder het zelf mee-
gemaakt te hebben. Toch eens in het archief in Alkmaar kijken! Ik houd u op de hoog-
te.  
 
OPROEP 
Op dinsdag 18 april willen wij met een grote groep de kerk een extra schoonmaak-
beurt geven. Acties waar met de normale schoonmaakbeurt op vrijdag niet aan toe 
komen. U bent van harte uitgenodigd om 9.00 uur. U kunt zich aanmelden bij Anne-
marie Voorbraak, tel. 213665 of avoorbraak@ziggo.nl We maken er een gezellige och-
tend van! Doet u mee, vele handen maken ligt werk.  
ACTIVITEITENROOSTER  MAART-APRIL 2017 

17 maart vrijdag 
Brood uit de Hemel”; Mirjam v.d. 
Veen:  Vergelijking Gereformeerde 
en Luthers Avondmaal 

20.00 uur 
Ontmoe-
tingskerk  
Julianadorp 

19 maart  Zondag 

Een programma van renaissance 
tot romantiek, van barok tot bossa 
nova. Duo 1851 bestaat uit Horst 
Hausen, blok- en dwarsfluit, Frits 
Sandkuijl, luit en gitaar 

15.00 uur kerkje  
Eenigenburg 

21 maart   dinsdag  Diaconale Raad 20.00 uur   Grote Kerk 

22 maart   woensdag  Gemeenteavond 20.00 uur   Grote kerk 

 4 april woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

5 april woensdag Inloopochtend 10.00 uur Grote Kerk 

6 april donderdag Passie Film  “Son of man” 19.15-19.30 
inloop RK pastorie 

8 april zaterdag  Opruimdag in Eenigenburg 9.00 uur Kerkje E’burg 

8 april zaterdag Palmpaasstokken maken 14.00 uur  Grote Kerk 
10 april maandag Rentmeesters DB 9.00 Wulpenhof 3 
11 april dinsdag Kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 
12 april woensdag Ilja en Marleen Anthonissen over 

hun werk in  Israël 
19.30 uur Grote Kerk 

18 april dinsdag Grote schoonmaak Grote Kerk 9.00 uur Grote Kerk 
19 april woensdag Gespreksgroep L. Kooiman 14.00 uur Grote Kerk 
25 april dinsdag 3 Godsdiensten en Islam  

deel 1 
19.30 uur Pastorie 

 RK Kerk 
28 april vrijdag Bijbelskoken (voorbereiding vanaf 

15.00 uur) 
18.00 uur Grote Kerk 

2 mei dinsdag 3 Godsdiensten en Islam  
deel 1 

19.30 uur Pastorie 
 RK Kerk 
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