
ONZE KERK

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

H
E

R
V

O
R

M
D

E
 G

E
M

E
E

N
T

E
 S

C
H

A
G

E
N

 C
.A

.
G

E
R

E
F

O
R

M
E

E
R

D
E

 K
E

R
K

 S
C

H
A

G
E

N
 E

.O
.

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

Prot e sta n t s e Ge m e e n t e t e sc h aG e n



Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

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

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hetzijpernotariskantoor.nl

N O T A R I S S E N

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

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

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

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

Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

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

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hznk.nl

N O T A R I S S E N

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

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

Meer informatie op de website www.pgschagen.nl



   1  
  

 "Onze Kerk"  november-december  2014 
 

Inhoud 
ALGEMEEN ............................................................................................................. 2 
TER OVERWEGING ................................................................................................. 3 
KERKDIENSTEN ...................................................................................................... 5 
 LEZINGEN IN DE KINDERNEVENDIENST EN DIENST EERSTE KERSTDAG ............... 7 
MEELEVEN EN FELICITATIES .................................................................................. 8 
TER GEDACHTENIS ................................................................................................. 9 
ZIJ WETEN…… ...................................................................................................... 10 
DE ANLOUP .......................................................................................................... 11 
VANUIT DE KERKENRAAD .................................................................................... 12 
NIEUWS VAN DE DIAKONIE ................................................................................. 13 
VAN DE RAAD VAN KERKEN SCHAGEN E.O.AAA .................................................. 14 
EVENSONG IN SCHAGERBRUG ............................................................................. 15 
HENRI NOUWENKRING ........................................................................................ 15 
19 DECEMBER: KERSTCONCERT IN DE GROTE KERK! .......................................... 15 
WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN.............................................................. 16 
BIJBELS KOKEN ..................................................................................................... 17 
KERSTVIERING IN DE KERK OP 23 DECEMBER 2014 ............................................ 17 
JERUZALEM  MELDT ZICH! ................................................................................... 18 
KERST IN DE WERELDWINKEL SCHAGEN ............................................................. 20 
ROMMELMARKT .................................................................................................. 20 
ACTIVITEITENROOSTER PG SCHAGEN NOVEMBER-DECEMBER 2014 ................. 21 
UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD ................................................................... 22 
AANGRIJPENDE VERHALEN IN GEWONE TAAL .................................................... 23 

 
 

 
Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": maandag  8 december  2014 
 



   2  
  

ALGEMEEN 

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

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

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

Mw. B. Plak–van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL H'waard 072 57 27 426 
 e-mailadres: pgschagen@nexite.nl 
Rekening PG Schagen: rek.nr.: NL30 FVLB 0699.946.433 t.n.v. SoW Gemeente Schagen c.a. 
Voor kerkelijke bijdragen: rek.nr. NL93 FVLB 0699.543.622 t.n.v. SoW gemeente Schagen c.a., p/a Mid-
denweg 476, Heerhugowaard. Ook voor collectebonnen! 
 
WEBSITES 

www.pgschagen.nl website van Onze Kerk met actuele informatie 
www.kerkopdemarktschagen.nl        geschiedenis Kerk en orgel op de Markt 
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TER OVERWEGING 

René Meijer 
 
NIGRA SUM SED FORMOSA 
‘Zwart ben ik, maar lieflijk.’ (Hooglied 1, 5) 
 
Het boek Hooglied is in de geschiedenis van de kerk maar ook in het Jodendom veelal 
als een allegorie uitgelegd. De gedachte dat in de bijbel zomaar liefdesliederen zouden 
staan ging vroegere lezers blijkbaar te ver. En zo kon de bovenstaande tekst, uit Hoog-
lied 1, betrokken worden op Maria. Maria zwart? Jazeker, er bestaan Zwarte Madon-
na’s. Beroemd is de Zwarte Madonna van Częstochowa in Polen. Het is een icoon van 
Maria met kind, waarbij niet alleen Maria een zwarte huid heeft maar ook het kind 
Jezus. Częstochowa is voor de Polen een belangrijk bedevaartsoord. Volgens de over-
levering heeft de Zwarte Madonna in de geschiedenis al enkele malen redding ge-
bracht voor het land. In 1982 was het icoon 600 jaar in het Poolse klooster waar het nu 
nog te bezichtigen is. De vorige paus, de Pool Karol Wojtyła, bad bij die gelegenheid 
tot de Zwarte Madonna: ‘Waarom is er op uw 600 jarige verjaardag een staat van be-
leg?’ De paus is onder andere hierdoor een belangrijke steun geweest voor de opstand 
van de Polen tegen het communistische regime. En zo zou de Zwarte Madonna op-
nieuw een rol spelen in de Poolse geschiedenis. Niet alleen de Poolse geschiedenis 
trouwens. De Poolse opstand kreeg navolging in heel Oost-Europa en vijfentwintig jaar 
geleden, op 9 november, viel uiteindelijk de Berlijnse Muur. De tweedeling van Europa 
sinds de Tweede Wereldoorlog was voorbij. 
Zwart ben ik. Zwart was ik. In de Statenvertaling nog wel. In de NBG vertaling van 
1951: ‘Donker van huid ben ik, doch bekoorlijk, dochters van Jeruzalem, als de tenten 
van Kedar, de gordijnen van Salomo. Let er niet op, dat mijn huid donker is, dat de zon 
mij verbrand heeft. De zonen van mijn moeder waren hard jegens mij en stelden mij 
aan tot bewaakster der wijngaarden – mijn eigen wijngaard heb ik niet bewaakt.’ Je 
zou het als volgt kunnen lezen: het meisje, of de vrouw die in dit lied aan het woord is, 
is, anders dan de schoonheden uit de stad Jeruzalem, niet mooi blank, maar zonge-
bruind. Dat gold blijkbaar als minder mooi in die cultuur. En de reden: haar broers 
bekommerden zich niet om haar schoonheid, maar zagen haar als een goede hulp in 
het (boeren) familiebedrijf. Kortom, een boerenmeid is donker, een stadse meid is 
blank. Ik ben dat zelf ook wel zo tegen gekomen in Indonesië. Stadse jonge dames in 
Mataram, Lombok, hadden niet alleen permanent een tissue voor hun gezicht tegen 
de smog, maar ze waren ook als de dood dat er een zonnestraaltje op hun gezicht zou 
komen. Ze staken in mijn twintigste-eeuwse Nederlandse ogen wat ongezond af tegen 
de gebruinde koppen van oudere vrouwen in de bus. Schoonheidsidealen verschillen 
van tijd tot tijd en van plaats tot plaats. 
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Nigra sum sed formosa, het is de beginregel van een prachtig solo-motet van de Itali-
aanse componist Claudio Monteverdi, uit de Maria-Vespers die hij uitgaf in 1610. Voor 
het eerst integraal op de plaat gezet bijna 400 jaar later, in 1984. De tekst van het mo-
tet bestaat uit een aantal verzen uit Hooglied, om te beginnen 1,5: ‘Zwart ben ik, maar 
lieflijk’ (zoek op het internet op Nigra sum sed formosa en u vindt een opname van het 
motet in een filmpje). Zolang ik deze muziek van Monteverdi ken moet ik aan dit mo-
tet denken als het Sinterklaastijd is. ‘Want al ben ik zwart als roet, ‘k meen het wel 
goed.’ Zwart maar lieflijk. Zwart en toch geen kwaad in de zin. De koning keek niet op 
mijn nederige komaf  neer maar voerde mij naar zijn vertrekken, vertelt het donkere 
meisje, of de donkere vrouw, uit het Hooglied. Belangrijk in het Hooglied, maar ook in 
het Sinterklaasliedje, is dat zwart iets bijzonders is. Het valt op, het trekt de aandacht, 
het is wat je niet gewend bent. Zomaar iemand die aan de deur klopt, ’s avonds met 
een donker gezicht, is dat even schrikken! Intussen is de schrikreactie een hele andere. 
Zwart maar lieflijk. Help, staat dat in de bijbel? Hebben we dat vroeger echt met alle 
kinderen op school gezongen bij het bezoek van Sinterklaas? In de Bijlmer, waar wij 
woonden voor we naar Schagen kwamen, was Zwarte Piet 20 jaar geleden al proble-
matisch. ‘Zwarte Piet is Zwart Verdriet’ was de naam van een actiegroep. Pas nu drin-
gen de bezwaren die deze actiegroep naar voren bracht een beetje door in de rest van 
het land. 
In de Bijlmer vierden we ieder jaar in de kerk rond 1 juli Keti Koti (‘de ketens verbro-
ken’). In Suriname is het een nationale feestdag ter herdenking van de afschaffing van 
de slavernij in 1863 (nog maar 150 jaar geleden). Officieel heet het feest ‘Dag der Vrij-
heden’. Het is in het kerkelijk jaar van onze protestantse gemeente in de Bijlmer nog 
steeds een belangrijke dag. Voor veel Surinamers in onze gemeente was het slavernij-
verleden een levend verleden. Ze voelden zich nog altijd erdoor benadeeld. Het vieren 
van zo’n feest in de kerk maakt je hiervan goed bewust. Moeten de liedjes van Sint en 
Piet dan echt veranderd worden? Moeten Sint en Piet dan veranderen, met hun tijd 
mee? Misschien toch wel. Mijn eerste neiging: wat een onzin, ik heb er vroeger nooit 
racistische gedachten bij gehad. Even uitleggen aan de mensen hoe je de tekst of hoe 
je Zwarte Piet moet begrijpen, dan komt het wel goed. Er staat niet wat er staat. Ge-
woon blijven zingen die liedjes. Wij als protestanten snappen dat wel, want is een 
preek ook niet vaak het geven van een nieuwe draai aan een oude soms wat weerbar-
stige tekst? Als ik er wat langer over nadenk krijg ik andere ideeën. We moeten niet zo 
vasthouden aan wat was. Hoe lang bestaat die Zwarte Piet eigenlijk helemaal? Dateert 
hij niet uit hetzelfde tijdperk als de Stoomboot? Is hij niet meer de knecht van de 
speelgoedbranche dan de knecht van Sinterklaas? Misschien moet Zwarte Piet naast 
het Hijgend Hert in het museum.  
We leven in verwarrende tijden. Veel mensen – ik reken me er zelf ook wel toe – heb-
ben een hard hoofd in de toekomst. Om ons heen zien we afbraak van allerlei sociale 
(en andere) zekerheden. Waar moet het heen met ons land, waar moet het heen met 
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de wereld? Vasthouden aan het oude is dan een begrijpelijke reactie. Handen af van 
de sociale zekerheid, handen af van het belastingstelsel en handen af van Zwarte Piet. 
Opeens zijn de doorzichtige verhaaltjes van Dieuwertje Blok in het Sinterklaasjournaal 
Nationaal Erfgoed geworden. Buiten regent het, is het donker, binnen koesteren we 
‘de traditie’ en draaien we stiekem de tijd een heel eind terug. Maar dan hebben we 
gerekend buiten de christelijke traditie. Die bestempelde de donkere dagen voor kerst 
als een tijd van verwachting. We zijn op weg naar Gods toekomst, het is advent. Een 
meisje van nederige komaf, zwart maar lieflijk, verwacht een kind. Vol verwachting 
klopt ons hart. 
 

KERKDIENSTEN  
Zondag  16 november 2014 
Kerkje Valkkoog 
10.00 uur   Ds. M.C. Aten 
1e collecte   kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte  kerkinactie/Diaconaat 
Organist  Ed van Loon 
Lector   Adriaan Rodenburg 
Gastheer  Thijs Dekker     
koffie wordt verzorgd door Nel van Vliet en Jannie Joling 
Autodienst  fam. Voorbraak 
Er is crèche, “Kom in de kring”, nevendienst en basiscatechese 
 
Donderdag 20 november 2014 
Caegstate 
10.45 uur  Ds. M.C. Aten 
 
Zondag  23 november 2014, Eeuwigheidzondag 
Grote Kerk 
10.00 uur   Pastor mw. L. Kooiman en ds. M.C. Aten 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Wijnand Kramer 
één collecte voor eigen kerkelijk werk 
Organiste  Hanneke Muntjewerf 
Lector   Annemarie Ros 
Gastvrouw  Henny Vos    
koffie wordt verzorgd door  Alie Prij en Dineke Dekker 
Autodienst  fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst 
 



   6  
  

Zondag 30 november 2014, 1e Adventszondag 
Grote Kerk 
10.00 uur            Drs. G. Scholten, pastor Gemini Zhs Den Helder 
1e collecte           Kerk (jeugdwerk Schagen) 
2e collecte           Voedselbank Kop van Noord Holland 
Organiste            Hanneke Muntjewerf 
Lector                  Janny de Visser 
Gastheer             Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
Autodienst  fam. van der Woude 
Er is crèche, “Kom in de kring”, nevendienst en basiscatechese 

Zondag 7 december 2014, 2e Adventszondag 
Grote Kerk 
10.00 uur            Ds. M.C. Aten , Heilig Avondmaal 
1e collecte           Kerk (jeugdwerk Schagen) 
2e collecte           Voedselbank Kop van Noord Holland 
Organist              Hans Stehouwer 
Lector                  Jan van Laar 
Gastvrouw          Marjolein ten Cate  
koffie wordt verzorgd door Arjen Poley en ? 
Autodienst fam. van Zanten 
Er is crèche en kindernevendienst 

Zondag 14 december 2014, 3e Adventszondag 
Grote Kerk 
10.00 uur            Pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte           Kerk (energiekosten) 
2e collecte           Diaconie 
Organiste            Hanneke Muntjewerf 
Lector                  Hermien Bakker 
Gastvrouw         Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Gerrit en Jelly Geleijnse 
Autodienst        fam. Nicolai 
Er is crèche, “Kom in de kring”, nevendienst en basiscatechese 

Donderdag 18 december 2014 ,  
Kerstfeestviering Caegstate 
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19.30 uur           pastor L. Kooiman,  
m.m.v. het Schager Kerstkoor o.l.v. Wijnand Kramer 

Zondag 21 december 2014, 4e Adventszondag 
Grote Kerk 
10.00 uur            Ds. M.C. Aten m.m.v. de Cantorij o.l.v. Wijnand Kramer  
1e collecte           Kerk (onderhoud piano) 
2e collecte           Diaconie 
Organiste            Hanneke Muntjewerf 
Lector                  Sonja Bastiaan 
Gastvrouw          Fam. Van de Plas  
koffie wordt verzorgd door Geri Koning en Gerda Bulens  
Autodienst        fam.  de Visser 
 
LEZINGEN IN DE KINDERNEVENDIENST EN DIENST EERSTE KERSTDAG 

Arjan Plomp en Rieneke Fernhout  
 
09 november  - Gelijkenis van de talenten   Mattheüs 25: 14-30 
 
16 november  - De komst van de Mensenzoon  Mattheüs 25: 31-46 
 
23 november  - De wederkomst     Mattheüs 24: 14-35 
 

 
Op de zondagen van advent volgen we het thema ‘Verderkijkers’ 
(methode Kind op Zondag) en horen we verhalen over mensen 
die verder kijken dan anderen. Door met hen mee te kijken, krij-
gen we steeds meer te zien van kerst.  
 
 
 
 

30 november - 1e Advent: De deurwachter Marcus 13: 33-37 
7 december   - 2e Advent: Johannes de Doper Johannes 1: 19-28 
14 december - 3e Advent: Jesaja   Jesaja 65: 17-25 
21 december - 4e Advent: Maria   Lucas 1: 26-38 
 
Op eerste kerstdag is er een gezinsdienst in de Grote Kerk. De mensen van de kinder-
nevendienst is om hulp gevraagd bij het organiseren van deze dienst. Op eerste kerst-
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dag laten wij de kerstmusical “Het lege boek”  boek zien. Een kerstmusical die dicht bij 
het verhaal uit het Lucasevangelie blijft. Wie is er nog geinteresseerd in het kerstver-
haal? Wordt het nog gelezen? De figuren uit dit verhaal stappen uit het boek dat leeg 
achterblijft. Dan vindt een kind het boek. Het gaat op zoek naar de verdwenen figuren. 
De musical wordt gespeeld door jong en oud. Tijdens de dienst zingen we de ver-
trouwde kerstliederen. Kortom een dienst die voor alle leeftijden aanspreekt. Wees 
deze dienst van harte welkom! 

 
Bij de doop van Hidde Woudstra 

MEELEVEN EN FELICITATIES 
Michiel Aten en Louise Kooiman 

Wij leven mee met de familie Gootjes die op 14 oktober jl. hun moeder en oma moes-
ten loslaten. In de dankdienst voor haar leven hebben we op zaterdag 18 oktober in de 
Grote Kerk stilgestaan bij haar leven en sterven. Met familie en veel gemeenteleden 
namen we afscheid van de  92 jarige Pietje Gootjes. Wij wensen haar kinderen klein- 
en achterkleinkinderen veel kracht toe in de tijd die komt.  
Wij leven mee met de mensen die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren. 
Op zondag 23 november herdenken wij hen in de gedachtenisdienst en mag iedereen 
een licht van herinnering aansteken. Soms is de gang naar de kerk moeilijk en verdrie-
tig. Wij wensen hen allen sterkte toe en we hopen dat we als gemeente ook op die 
zondag om elkaar heen kunnen staan. 
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Ook deze maand zijn er enkele mensen die te maken hebben met ziekte. 
Wij leven mee met Riek Schreuder. Veeteeltstraat 12. Riek heeft een zware darmope-
ratie ondergaan  in het ziekenhuis in Den Helder. De operatie lijkt geslaagd en wij 
wensen Riek van harte beterschap en een goed herstel toe. Als u haar een kaartje wilt 
sturen zal zij dit zeer op prijs stellen.  
Pauline Kuikman, Alie Postmastraat 3, is op dit moment gelukkig heel stabiel. Ze heeft 
erg genoten van alle kaarten die ze mocht ontvangen van gemeenteleden. 
Pieter Groenia  is afgelopen week vanuit het ziekenhuis in Alkmaar terug in Schagen. 
Hij wordt verder verpleegd in de Magnushof (’t Hoog 2 Zuid, kamer, kamer 37). Hij 
gaat gelukkig vooruit en is hoopvol om naar huis te gaan. 
Op 20 november zijn Nui en Froukje Bosch 50 jaar getrouwd. Van harte gelukgewenst 
met dit gouden jubileum! “De vele kleine zorgen, de schaduw en het licht en weten 
dat dit alles in Gods handen ligt” kozen zij als tekst bij dit feest. 

TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 
 
Op 14 oktober 2014 overleed op  92 jarige leeftijd    
                                         Pietertje Gootjes – Slot.   Pietje. 
Sinds 15 november 1999 weduwe van Cornelis Gootjes.  Pietje Gootjes was een van de 
oudste – trouwste kerkgangers van onze gemeente. Bijna iedereen kende haar.Kort 
voor haar overlijden was ze nog naar de kerk geweest. Want een zondag zonder kerk-
dienst was geen echte zondag, voor haar. Nog steeds op zich zelf wonend aan de Wil-
helminalaan kwam ze met haar rollator of werd opgehaald. Ook kwam ze jarenlang 
naar de Bijbelkring in de kerk. Een vrouw met een sterke wil en doorzettingsvermogen. 
Echter,  ze viel in haar huis en brak haar heup. Haar zoon en schoondochter waren bij 
haar en zij moest naar het ziekenhuis. Helaas werd dat haar einde. Korte tijd na de 
operatie stierf ze met haar geliefden om haar heen.  
Ze was in Broek op Langedijk geboren als derde dochter van Arie Slot en Neeltje Blom. 
Ze had nog 2 zussen en een broer. Ze ging naar de huishoudschool en trouwde in 1945 
met Cor Gootjes. De periode daarvoor in de oorlog was zwaar, haar 2 zussen en een 
zwager overleden. Een verdrietige en moeilijke periode waar zij niet gemakkelijk over 
sprak. Zij kregen samen 6 kinderen maar hun tweede kindje, een dochtertje, overleed, 
5 maanden oud. Haar verdriet stopte ze weg en hield dit voor zich. Het gezin woonde 
eerst in Schagen en later na de dood van Opa Gootjes, verhuisde ze naar de boerderij 
en werden ze boer en boerin. Ze was een sterke vrouw, werkte op de boerderij en  
behaalde haar rijbewijs.  De kinderen trokken allemaal op oudere leeftijd weg uit 
Schagen wat ze jammer vond. Toch kwamen haar kinderen haar regelmatig op zoeken, 
zeker toen ze na 1999 weduwe werd. Vaak ging een van de kinderen zondag, samen 



   10  
  

met moeder, naar de kerk. Ze was een vrouw die van duidelijkheid hield. Zoals ze 
vroeger was opgevoed zo ging haar geloof haar leven lang met haar mee. Haar geloof 
was haar houvast en dat heeft haar in haar lange leven met zijn moeilijkheden en ver-
driet ook kunnen troosten. Ze wist zich gedragen door Gods liefde en aanwezigheid. 
Psalm 139, die haar dochter Nel las bij haar afscheid, spreekt ook van Gods liefde en 
dat we gekend mogen zijn in wie we zijn. Woorden van troost en van vertrouwen. Zo 
heeft Pietje Gootjes haar leven geleefd en zo stierf ze ook.   
De kinderen, Nel, Cor en Mieke, Janny en Anny, Arie en Baukje, de klein- en achter-
kleinkinderen moeten haar nu loslaten en zij mogen zich troosten in de goede herin-
neringen aan hun moeder, oma en omi. Dat zij zich gedragen, mogen weten door Gods 
grote liefde. 

ZIJ WETEN…… 
Leen van den Donker, ouderling eeuwigheidzondag 
 
Zo in de aanloop naar de eeuwigheidzondag gaan onze gedachten uit naar al die men-
sen, die overleden zijn. Een wandeling op het kerkhof maakt duidelijker dan vele 
woorden wat het betekent overleden te zijn. De stilte op zo’n plek waar de doden zijn 
begraven of de urnenmuur, is indrukwekkend. Terwijl het verkeer langs raast en de 
trein in de verte zijn eentonig lied laat horen, lijkt het wel of daardoor de stilte op die 
bijzondere plek nog nadrukkelijker wordt. Bovendien een mooie plek om je gedachten 
eens te laten gaan. Stilstaan bij de doden die jij hebt gekend in hun leven. Het onpeil-
bare verdriet wat je voelde toen je afscheid moest nemen. Het rauwe verdriet toen je 
geen afscheid kon nemen. De wanhoop, de ontreddering bij het moeten missen van 
mensen, die je zo zeer lief had. Hoe nu verder? Nu moet ik alles ineens alleen doen. 
Nu gaan we niet meer zondags op bezoek bij oma. Integendeel. We moeten haar huis, 
haar appartement, haar kamertje in het verzorgingshuis leeghalen en wel zo snel mo-
gelijk, zo vindt de directie. Je komt al die zo persoonlijke dingen tegen die voor de 
overledene zo dierbaar waren. Bij al die aardse beslommeringen kom je er niet los van 
voortdurend te denken aan haar of hem en de grote vraag: waar is hij of zij? O ja, als 
gelovige weten we dat er een leven na dit leven is. In de bijbel worden hier tal van 
aanwijzingen voor gegeven. Ineens, zo wandelend in het bos, dus niet perse op een 
begraafplaats, komt het als een bliksemschicht door mij heen: Zij weten het! Zij weten 
hoe het is waar wij nog over tobben. Ons kleine meisje, onze man, onze vrouw, onze 
vaders en onze moeders, broers en zussen, ál die overleden mensen weten het. Zij zijn 
in het hemels paradijs. Hoe weten we dat zo zeker? Omdat Jezus aan het kruis aan een 
moordenaar beloofde: heden zult gij met mij in het PARADIJS zijn. Als dit voorrecht 
aan deze mens wordt beloofd dan is het zeker dat onze geliefden daar óók zullen zijn. 
Is dit een kinderlijk geloof? Jazeker, maar het is ook het resultaat van Bijbelstudie, 
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waardoor je mag geloven als een kind. Hoe groot is de liefde van God? Onpeilbaar! Die 
liefde is zo groot dat zelfs moordenaars in de hemel komen. Dat kunnen wij nu nog 
niet begrijpen. In een wereld van oog om oog en tand om tand bestaat het niet dat 
vergeving algemeen goed is. Nee, het draait allemaal om vergelding. Je hebt mijn fiets 
gestolen? Ik moet een nieuwe fiets van je hebben en jij moet een taakstraf krijgen!  
Maar zij, onze lieve overledenen, weten het. Weten beter! Liefde overwint alles. In die 
overtuiging kunnen wij makkelijker met het verlies leven. Natuurlijk is het gemis on-
peilbaar diep. Natuurlijk moeten we zo maar in huilen uitbarsten als de realiteit zich 
weer eens haarscherp aan ons opdringt. Een verjaardag zonder hem/haar. Een kindje 
krijgen zonder opa’s en oma’s daarbij. Maar als we bedenken dat zij nu leven in de 
onpeilbare liefde van God, dat zij in deze staat rondom ons zijn, ja, diep in ons hart zijn 
verankerd, dan zijn wij in staat ons lot te aanvaarden en te wachten tot het onze tijd is 
om al onze geliefden weer te ontmoeten! 

DE ANLOUP 
Siep Rienstra 

Het Einde 
Voor de vele vrijwilligers, bestuursleden, huurders, bezoekers was de Anloup echt het 
einde. We hebben ruim 50 jaar lang geweldig werk verzet en ontzettend genoten. 
Maar nu dreigt de Anloup en het recreatiewerk letterlijk het einde te worden. We zien 
op dit moment geen mogelijkheid meer om verder te gaan.  

Het gebouw de Anloup, de thuisbasis 
voor stichting kerk en recreatie Sint 
Maartensvlotbrug, staat op grond wel-
ke gepacht wordt. Nu de eigenaar van 
de grond is overleden hebben de erfge-
namen besloten om de pachtovereen-
komst op te zeggen. Het Anloup ge-
bouw, welke grondig gerenoveerd had 
moeten worden zal dus gesloopt moe-
ten worden. 

 
Afsluitende middag en verkoop van inboedel 
Het slopen en afvoeren van de Anloup kost veel geld. Geld wat de stichting niet meer 
heeft. Daarom gaat de gehele inboedel en onroerend goed in de verkoop. Graag nodi-
gen wij iedereen uit om zaterdag 15 november tussen 13.00 en 16.00  uur te komen 
kijken of er iets voor jouw bij zit. Tafels, stoelen, borden, keukenspul, bedden, kozij-
nen, dakgoten of deuren nodig? Kom zaterdagmiddag langs, en biedt en koop! 
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Daarnaast willen we graag voor iedereen nog de mogelijkheid bieden om met elkaar 
even stil te kunnen staan bij de geweldige jaren die we in en om de Anloup hebben 
gehad. Dit willen we doen in de vorm van een huisdienst, geheel in stijl zoals we afge-
lopen jaren de zo kenmerkende kerkdiensten in Anloup stijl hebben gevierd. Oud vrij-
willigers, kerkbezoekers, mensen uit de buurt allemaal weten we hoe bijzonder de 
Anloup diensten waren. We doen dit nog 1x dunnetjes over. Komt allen en geniet van 
deze laatste keer. 
Deze afsluitende huisdienst zal plaatsvinden aansluitend aan de verkoop middag op 15 
november om 17.00 uur. Wellicht handig om een (klap) stoel achter in de auto te leg-
gen, omdat we hopen de gehele inboedel eerder deze middag verkocht te hebben!  
Na afloop van de dienst heeft u nog de mogelijkheid om met elkaar en met ons van 
gedachten te wisselen onder het genot van een broodmaaltijd. Maar ja dan wel An-
loup style. Het is de bedoeling dat een ieder wat eetbaars meeneemt. Dit verzamelen 
we en gaan we na afloop van de dienst weer uitdelen. Op deze manier willen we van 
deze middag nog een extra bijzondere, maar ook laatste samenzijn van maken. 

VANUIT DE KERKENRAAD 
Graag wil ik nog even terugkomen op wat ik in het vorige nummer schreef over  een 
paar onderwerpen. Inmiddels heb ik contact gehad met ds. Piet Monsma van de GK 
Krabbendam over de Openluchtdienst juni 2015 om over onze bijdrage in de kosten te 
bespreken. In dat gesprek bleek dat hij zelf twijfels heeft om het groot (wat meer kos-
ten betekend) op te zetten waardoor onze deelname toch onzeker is geworden.  
Op dinsdagavond 21 oktober vond het etentje met de kerkenraad plaats. Het was zeer 
geslaagd en zeer goed verzorgd. Alle lof voor de initiatiefnemers Heleen van Zanten en 
Annemarie Ros, waardoor een vervolg er lijkt aan te komen.  Ook werd er ideeën aan-
gedragen om de vergadering van de kerkenraad beter te laten verlopen.  Op de ko-
mende kerkenraad wordt hier nog op teruggeblikt. 
Annemarie Ros had aangegeven het ambtstermijn van diaken nog 2 jaar voort te zet-
ten.  Helaas ziet zij hier toch vanaf zodat er een vacature is bij het college van diake-
nen. Gelukkig gaat zij in samenwerking met anderen wel door met acties om geld te 
genereren voor het behoud van het pastoraat. Bedankt Annemarie voor je inzet!  
Dat laatste brengt mij op de vergadering van het Moderamen van 23 oktober jl.. In 
deze vergadering was Wouter Vrolijk uitgenodigd om te praten over de reductie van 4 
uur in het arbeidscontract van pastor Louise Kooiman (32 uur) per 1 januari 2015. In 
de kerkenraad van 19 november praten we hier verder over door en dan staat ook de 
begroting van onze gemeente op de agenda. Van de Pastorale Raad vernamen wij dat 
de taken van Wim Voorbraak worden overgenomen door Hermien Bakker.  
Jan Prij deelt mee dat hij van nu af aan de vertegenwoordiger is van het college van 
kerkrentmeesters is in het Moderamen. We zijn blij dat hij weer volop mee gaat doen 
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in onze vergaderingen.  Een jaartje “rust” was hem wel gegund.  Annemarie Voorbraak 
stopt als vertegenwoordiger in het moderamen. Dank voor je inzet en inbreng! 
De scriba bespreekt het bestellen van de Kerstkrant.  Wij gaan er 250 bestellen en 
zullen deze na de Kerstnachtdienst gaan uitdelen. 
 

 
 Etentje kerkenraad 

NIEUWS VAN DE DIAKONIE 
Bote Nieuwland 

Begin september jl. heeft de voltallige diaconie een werkbezoek gebracht aan de 
Voedselbank Kop van Noord in Anna Paulowna . Dhr. Vlaming, bestuurslid en harde 
werker van de voedselbank heeft ons uitvoerig geïnformeerd  over de werkwijze van 
de bank. 
 De vele vrijwilligers en met name de sponsoren in natura zorgen ervoor dat er weke-
lijks zo’n  120 goed gesorteerde voedselpakketten kunnen worden samengesteld en 
naar de uitreikplaatsen kunnen worden afgevoerd.  Het werkgebied van de voedsel-
bank bestrijkt de gemeenten Hollands Kroon en  Schagen. 
We hebben uiteenlopende vragen kunnen stellen en daarop is gedetailleerd geant-
woord. 
We zijn onder de indruk geraakt van de functie en de invulling/plaats van deze organi-
satie binnen onze samenleving. 
Onderling is afgesproken om de ondersteuning aan de voedselbank te intensiveren. 
Op zondag de 30e november is de tweede collecte dan ook bestemd voor de voedsel-
bank. 



   14  
  

 
Tevens vragen wij u om een bijdrage in natura, een pak rijst en/of een pak suiker.        
Deze producten komen dagelijks goed van pas.  
 U kunt uw bijdrage op die dag afgeven 
aan de diaken bij de leestafel in de kerk.  
 
Laten we zorgen voor een volle koffer-
bak richting Anna Paulowna. 
Alvast heel hartelijk dank voor uw bij-
drage. 

 

VAN DE RAAD VAN KERKEN SCHAGEN E.O.AAA 
Adrie Rozing 
 
COLUMN: 
Om de 14 dagen verschijnt er een column van de hand van één van onze leden van het 
‘schrijversgilde’ in het Schager Weekblad.  
Nu staat de column ook op : Dichtbij .nl 
BIJBELQUIZ:  
Om te noteren: Op 25 januari 2015 ’s middags, 15.00 uur staat een regionale Bijbel-
quiz gepland in de Grote Kerk op de Markt in Schagen. 

De restauratie van het kerkje van 
Eenigenburg is afgerond met het 
plaatsen van een vergulde haan.  
Foto van Roel van de Kamp. Zie 
ook het filmpje op de website. 

Gezocht  
 
Gastheren/vrouwen en koffie-
schenkers/sters). Dit jaar zijn 
een aantal  gemeenteleden 
gestopt. Daarom zoek ik aan-
vulling van de groep. U komt 
ongeveer een keer in de zes 
weken aan de beurt. 
Opgeven bij Annemarie Voor-
braak avoorbraak@ziggo.nl,  
tel 213665. 
 

mailto:avoorbraak@ziggo.nl�
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Nadere berichten volgen. 
R.K. FAMILIEKOOR 
Op 25 januari verleent het R.K. Familiekoor medewerking aan de oecumenische vie-
ring/dienst. 
Iedereen wordt uitgenodigd om dan met het koor mee te zingen. 
De repetities zijn: Vrijdag 16-1 en 23-1-2015 in de pastorie van de RK kerk, van 19.00 
tot 20.00 uur. 
Heerlijk om als vader/moeder, oma/opa samen met de kinderen mee te zingen! 
Dit ook om alvast te noteren. Later meer mededelingen. 

EVENSONG IN SCHAGERBRUG 
Michiel Aten 
 
Op 16 november a.s. is er een Evensong in de kerk van Schagerbrug. Een Evensong is 
een korte dienst naar Anglicaans voorbeeld, waarin veel gezongen wordt, ook worden 
er Bijbelteksten gelezen en is er ruimte voor stilte en meditatie. 
Voorafgaande hieraan wordt er een Afternoon Tea geserveerd in 't Schoolhuys, het 
gebouwtje naast de kerk vanaf 16.00 uur. 
De Evensong begint rond 17 uur, en wordt begeleid door Michiel Aten samen 
met Annelies Koomen voor de pianomuziek en zang. 
U bent van harte welkom! 

HENRI NOUWENKRING 
Michiel Aten 

 
We gaan verder met het boek “Eindelijk thuis” over de te-
rugkeer van de verloren zoon. De volgende bijeenkomst is 
op dinsdag 25 november om 20 uur.  
Wilt u als voorbereiding lezen het hoofdstuk over de oudste 
zoon? We gaan in op de bladzijdes 98 – 102  en 108 – 110. 

 
19 DECEMBER: KERSTCONCERT IN DE GROTE KERK!  
Annemarie Voorbraak 
 
Kerst nadert weer, ons Schager Kerstkoor is onder leiding van Wijnand Kramer  met 
soliste Tess Oostwouder weer volop aan het repeteren voor de Kerstvieringen in Caeg-
state en in de Kerstnacht  in de Grote Kerk 
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In 2013 "Volle bak". Nu weer? (Foto Iris de Smit) 

 
Het koor werkt ook mee aan het grote Kerstconcert voor de Schager gemeenschap op 
vrijdag 19 november. Evenals vorig jaar, medewerking verleend door Schagens Har-
monie,  dit jaar 145 jaar oud, met dirigente Esther Hoek en…… dit jaar voor het eerst, 
het Rooms Katholiek Gemengd Koor St. Gregorius onder leiding van Paul Sanders.   
Kaarten zijn verkrijgbaar á € 5,00 bij de voorverkoopadressen Bloembinderij “Walder-
vaart”, Kievitlaan 25a, 1742AB Schagen en Muziekhuis Jan Piet Beers, Gedempte 
Gracht 40, 1741 GC, Schagen en aan de zaal.  
De opbrengst van dit benefietconcert is voor de Stichting Grenzeloos Schagen. We 
hopen op een volle kerk!!!! 

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN 
De voorbereidingscommissie 

7 december 
Op de 1e Advent zingt een mannenkwartet o.l.v. Jan Bruin in de 186e Willibrordus-
vesper. Hanneke Muntjewerf bespeelt het orgel en catechiste Monica Wildeboer van 
de RK Christoforusparochie is de liturg. 
Als ‘lied van voorbereiding’ klinkt gezang 444 ‘Nu daagt het in het oosten, het licht 
schijnt overal’. 
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2 november terugblik 
Pastor Toon Jorink van ’t Veld sprak voor het eerst in een Willibrordusvesper. Het be-
viel hem en ons. De Schager Cantorij o.l.v. Wijnand Kramer zong ondermeer het won-
derschonen ‘Koester de namen’ van ds. Sytze de Vries, tekst en Willem Vogel, muziek, 
die beiden ooit vespers in Haringhuizen bezochten. 
De lichtjes die de aanwezigen ontstaken verwarmden hoofd en hart. 
 

 
 
De kerk is op 7 december 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 parkeren. 

BIJBELS KOKEN 
Michiel Aten 
 
Op vrijdag 28 november, zo rond 15 uur gaan we weer Bijbels koken en eten. De vori-
ge keer hebben we ons laten verrassen door een maaltijd zoals Sara die had kunnen 
maken. Het eten was allemaal erg lekker geworden. In november zijn we van plan om 
ons te verdiepen in het Chanoeka feest van de Joden: het lichtfeest waarbij men de 
inwijding van de tempel in de tijd van de Makkabeeën viert. Als u niet in de gelegen-
heid bent om mee te helpen met het voorbereiden, mag u wat later (zo tegen zessen) 
komen om aan te schuiven bij de maaltijd!  
U mag zich aanmelden bij Magda Witte: 0224-298195 of Truus Folkertsma 0224-
298403.  

KERSTVIERING IN DE KERK OP 23 DECEMBER 2014 
Louise Kooiman 
 
Op dinsdag 23 december a.s. is er van 17.00 uur tot 19.00 uur een Kerstviering in de 
Hans Leijdekkerszaal m.m.v. het mannenkwartet o.l.v. Jan Bruin. 

Gezocht  
 
Gemeenteleden die USB sticks 
met de kerkdienst bij andere 
gemeenteleden willen brengen 
die zelf niet meer fysiek in 
staat zijn naar de kerk komen. 

 Opgave bij Leo Witte, tel. 
0224-298195  
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Zij zullen enkele kerstliederen zingen, er worden verhalen verteld en we gaan samen 
in gesprek. Ook is er een heerlijke kerstmaaltijd met o.a. soep en brood. 
De mensen van de gespreksgroepen zijn welkom maar daarnaast is uiteraard ook 
iedereen die het leuk vindt van harte welkom. 
Mocht u vervoer nodig hebben kunt u contact opnemen met Pastor Kooiman tel. 
0228-592970 

JERUZALEM  MELDT ZICH! 
Redactie  
n.a.v. contact met Ilja en Marleen 
Anthonissen in Jeruzalem. 
 
In dit blad is al meer kort verslag 
gedaan van het wel en wee van het 

gezin  Anthonissen  uitgezonden naar Jeruzalem in Israël.  Juist de laatste maanden, 
wanneer we over het geweld in Gaza en rond de Tempelberg lezen,  gaan mijn gedach-
ten naar hun uit. Je denkt dan: “Hoe zouden hun het maken”?. Gelukkig schrijven ze 
daarover in hun maandelijkse blog en stellen ze ons een beetje gerust. Zij ervaren de 
situatie toch weer anders dan wij wanneer wij beelden van Jeruzalem op het journaal 
zien. Hieronder enkele citaten uit de blog. De hele blog is toegankelijk via onze websi-
te. Aan het eind van deze tekst een oproep voor leesmateriaal voor de kinderen. 
 
Wist je dat …. 
 ...we tijdens onze kennismakingen met het noorden van Israël ervaren hebben dat 
mensen daar heel anders met elkaar omgaan dan in Jeruzalem? We hadden haast het 
idee dat we droomden toen we Joden en Palestijnen naast elkaar op een terrasje za-
gen zitten of in de supermarkt samen in de perziken zagen knijpen. En op straat hoor-
den we een vrouw tegen een ander in prachtig Hebreeuws-Arabisch zeggen: ‘ma 
nishma, kief hhèlik (vertel ‘s, hoe gaat het met je)?’ Zonder de situatie in Galilea te 
willen idealiseren, vonden we het verschil met Jeruzalem toch wel groot. Hier is de 
spanning tussen de twee bevolkingsgroepen c.q. de drie religies altijd pijnlijk voelbaar 
en wordt die soms ook ‘echt’. In Nederland hoor je vooral over de politieke kant van 
het conflict en de geweldsuitbarstingen, maar in het klein speelt er ook van alles. 
Voorbeeld: een lsraëlische vriendin probeert een genuanceerd antwoord te geven aan 
een kennis die vraagt wat ze vindt van het Gaza-conflict. Meteen is de boze reactie: 
‘dus jij staat niet achter Israël?’ Ander voorbeeld: een buitenlandse predikant vertelt 
ons dat religieuze Joden in het voorbijgaan naast hem op de grond spugen als hij in 
toga door de stad loopt. Hij dacht eerst dat hij het zich verbeeldde, tot hij van collega’s 
van andere kerken hoorde dat hun dit ook regelmatig overkomt, zelfs op hun kleding. 
Laatste voorbeeld: Marleen, die met haar bruine gezicht en donkere haar bijna dage-
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lijks voor Israëli wordt aangezien, stapt op de Hebron Road in de Arabische bus rich-
ting Oude Stad. Ze ziet de gezichten van veel passagiers verstrakken – wat doet die 
Joodse vrouw in deze bus? Ze gaat naast een vriendelijk uitziende Palestijnse vrouw 
zitten en wil een praatje beginnen om het ijs te breken. ‘Sst’, zegt de vrouw, ‘als de 
rest merkt dat we met elkaar praten, komen er problemen’. 

 
 ...Marieke het hardnekkig blijft hebben over 
‘mensen met zwarte hoeden’ als ze het heeft 
over ultra-orthodoxe joden? Een paar weken 
geleden was het Soekot en zag het in de stad 
letterlijk zwart van de in donkere pakken ge-
stoken mannen. Zij, maar ook veel anderen 
liepen acht dagen lang over straat met bundels 
bestaande uit een palmtak, twee wilgentak-
ken, drie mirtetakken en een citroen. Daarmee 
wordt gezwaaid tijdens de Soekot-rituelen om 
aan te geven dat God overal aanwezig is. Dat 
juist die planten worden gebruikt, verklaart 
men als volgt: de palmtak staat voor de men-
selijke ruggengraat, de bladeren van de wilg 
voor de mond, de mirteblaadjes voor de ogen 
en de citroen voor het hart. Samen zijn die 

lichaamsdelen in staat tot velerlei zonde, maar moeten ze eigenlijk de geboden van de 
Torah houden.  
 
-meer belevenissen  op de website………… 
 
Mogen we jullie tenslotte nog een vraag stellen? Afgelopen april hebben jullie vanuit 
Schagen een keer een stapel tijdschriften opgestuurd. Daar hebben wij en de kinde-
ren erg veel plezier van gehad. Zouden jullie dat weer willen doen? De Donald Ducks 
zijn ondertussen stukgelezen, en nu we alle Elseviers en Margrieten uit hebben, mer-
ken we hoeveel het ons ook bij ons werk helpt: bij Marleen voor haar pastorale ge-
sprekken en om te weten wat er onder Nederlanders zoal speelt, bij Ilja omdat er 
heel veel artikelen in Elsevier staan van bedrijven en personen met hun huidige visie 
op organisaties en werknemers. Hij heeft al heel vaak een artikel uit Elsevier aange-
haald in de management gesprekken op het BBC. We zouden het bijzonder op prijs 
stellen als jullie met regelmaat een (wat dunner) pakketje zouden willen opsturen 
met de laatste al uitgelezen nummers. Alvast ontzettend bedankt! 
Voor nu hartelijke groeten vanuit Jeruzalem, 
 Marleen en Ilja. 

Niels en Mariek Anthonissen 
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Contactadres voor de tijdschriften is Bernard Lucas, Lindenlaan112, 1741TX Schagen, 
tel. 0224 296331  

 KERST IN DE WERELDWINKEL SCHAGEN   
Hans Nusink 

Hoewel het nog, als u dit leest, zo’n maand duurt voor het Kerst is, toch graag uw aan-
dacht voor enkele mooie, toepasselijke en verantwoorde cadeaus voor die gelegen-
heid. En ook voor de Sint! 
Zo zijn er in de Wereldwinkel nu handgemaakte wenskaarten te koop. Deze kaarten 
zijn gemaakt in West-Kenia bij het Victoriameer. De kunstenaars, want zo mag je de 
makers van deze kunstzinnige kaarten wel noemen, gebruiken materiaal afkomstig van 
de waterhyancinth. Deze plant groeit ongelofelijk snel en zorgt voor flinke overlast 
voor de vissers. De plant wordt geoogst, gedroogd en is de grondstof voor papier en 
meubelen. Zo verwerven de makers een goed loon op een eerlijke en verantwoorde 
manier, onder het motto, hoe verander je een last in een lust. 
Een ander bescheiden cadeautje is een sieraad gemaakt van de noten van een palm-
boom uit het oerwoud van Ecuador op de grens van de oceaan. De producent en zijn 
familie toveren de noten om tot prachtige siervoorwerpen zoals de uiltjes en olifantjes 
die nu in de winkel staan. 
Een cadeauartikel van een wat andere orde zijn de kerststalletjes van serpentijn uit 
Zimbabwe. Deze steensoort wordt op vele plaatsen in dat land gevonden. De beeld-
houwers bewerken de steenklomp tot een voor Zimbabwe kenmerkend beeldje. De 
vrouwen schuren daarna met maar liefst acht gradaties schuurpapier de beelden in 
een bak met water helemaal glad. De kunstenaar behandelt ze vervolgens met was. 
Hierdoor ontstaat de kenmerkende diepe, intense kleur. De Nederlandse importeur 
koopt de beelden rechtstreeks van de makers. Zo wordt de omstreden praktijk van de 
zgn. "middlemen"  voorkomen. Deze lieden kopen anders de beelden van de produ-
centen onder de kostprijs op het moment dat zij zonder geld zitten om bijvoorbeeld de 
huur of het schoolgeld voor hun kinderen te betalen. 
En: in de maand december 10% korting op alle sieraden! 
Tot slot, de Wereldwinkel is altijd op zoek naar vrijwilligers die graag in de winkel staan 
of zich met PR willen bezig houden. Kom eens langs in de winkel onder de toren op de 
Markt in Schagen of bel 0224-212191. 

  

http://www.wereldwinkels.nl/�
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ROMMELMARKT 
Louise Kooiman, Annemarie Ros, Ineke Schenk en Gonnie Smit 

We zijn pas net de herfst ingegaan, maar wij zijn alweer bezig met de eerste voorbe-
reidingen van de voorjaarsrommelmarkt! U weet het vast nog wel, afgelopen 7 juni 
was de eerste rommel- en kunstmarkt in onze kerk sinds lange tijd. Van te voren wa-
ren we erg benieuwd hoe het zou lopen, maar we kunnen tevreden terugkijken. In 
totaal is er maar liefst € 3237,32 opgebracht! Hiervan is €1600 euro naar De Glind 
gegaan en het overige naar het pastorale werk van onze eigen gemeente. Daarnaast 
was het een positieve dag met veel saamhorigheid. Oftewel: dit smaakt naar meer! 

Daarom kondigen we het nu alvast aan: de volgende rommelmarkt is op vrijdag 29 en 
zaterdag 30 mei 2015. We zijn van plan om een aantal dingen te veranderen, maar wat 
precies laten we nog een verrassing.  Wel roepen we u op om alvast wat spulletjes en 
kinderkleding te bewaren voor deze dag (geen kleding voor volwassenen of meubels). 
Ook boeken, cd’s en platen zijn weer van harte welkom. Vlak voor de rommelmarkt 
zelf zal er weer gelegenheid zijn om dit naar de kerk te brengen. Houd het kerkblad en 
de mededelingen daarom dan ook goed in de gaten en zet de datum alvast in uw 
agenda. 

ACTIVITEITENROOSTER PG SCHAGEN NOVEMBER-DECEMBER 2014 

Datum Dag Bijeenkomst/Raad Begintijd Locatie 

16 nov. Zondag High tea gevolgd door Even Song 16.00 uur  Kerk Schagerbrug-

 

 

16 nov.  Zondag  Orgelconcert Martin Mans entree €10,-  

 

15.30 uur Grote Kerk 

19 nov. Woensdag Kerkenraad, begrotingen  20.00 uur  Grote Kerk 

23 nov. Zondag Geniet van Mélange  met  de mooiste liederen o.a  uit 

musical en operette, maar ook prachtige chansons. 

15.00 uur Kerkje  

Eenigenburg 

 25 nov.  Dinsdag  Gespreksgroep Henri Nouwen  20.00 uur  Grote Kerk 

27 nov. Donderdag Pastorale Raad  19.30 uur Grote Kerk 

 28 nov.  Vrijdag  Bijbels koken  15.00 uur  Grote Kerk 

30 nov. Zondag Gemeentemaaltijd 15.45 uur Grote Kerk 

 1 dec. Maandag   College van kerkrentmeesters 9.00 uur  Grote Kerk 

3 dec. Woensdag Bijbel in de gewone taal 20.00 uur Past. RKkerk 

 4 dec.  Woensdag  Inloopmorgen  10.00uur  Grote Kerk 

9 dec. Dinsdag College van kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 
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10 dec. Woensdag Bijbel in de gewone taal 20.00 uur Past. RKkerk 

16 dec.  Dinsdag  Diaconale Raad  20.00 uur  Grote Kerk 

16 dec.  Dinsdag  Gesprekskring Henri Nouwen  20.00 uur  Grote Kerk 

17dec. Woensdag Bijbel in de gewone taal 20.00 uur Past. RKkerk  

18 dec. Donderdag  Moderamen 20.00 uur Grote Kerk 

19 dec. Vrijdag Schager Kerstconcert  met 2 koren en harmonie 20.00 uur Grote Kerk 

21 dec. Zondag 
Muzikale kerstviering door en voor Eenigenburgers, m.m.v. Het 

Eenigenburgs Gemengd Koor en jong talent. Gezellig en verrassend-

 

15.00 uur Kerkje 

 Eenigenburg 

23 dec. Dinsdag Kerstviering gespreksgroepen  16.00 uur Grote Kerk 

UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD 
Solveg Steur, namens de werkgroep, 

 
Zondag 30 november 2014 

in de Grote Kerk aan de Markt te Schagen 

 
Maart roert zijn staart 

en wij roeren in de pannen  
om voor u een heerlijke maaltijd te bereiden. 

 
Iedereen is van harte welkom! 

Komt u ook? 
 

Om circa 15.45 uur staan koffie en thee klaar, daarna begint de maaltijd en rond 18.00 
uur nemen we weer afscheid van elkaar. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u 
gebruik maken van de 60+bus. U dient deze dan wel tijdig te bestellen. Indien u onze 
gast wilt zijn, geeft u zich dan direct op om teleurstelling te voorkomen.  
 
Opgave vóór woensdag 26 november bij: 
Solveg Steur   213801  Ageeth Spruijt  213220 
 
N.B. Heeft u zich opgegeven, maar bent u onverhoopt verhinderd, belt u dan a.u.b. zo 
snel mogelijk af, dan kunnen wij een ander weer blij maken. 
Graag tot ziens.  
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AANGRIJPENDE VERHALEN IN GEWONE TAAL 
Piet Steur 
 ‘Bijbel in Gewone Taal’, dat is de titel van de nieuwste Bijbelvertaling die in oktober 
2014 is verschenen. Vanaf 2006 heeft het Nederlands Bijbelgenootschap aan de verta-
ling gewerkt. Het doel was om een vertaling te maken die begrijpelijk is voor zoveel 
mogelijk lezers. Daarom is bij de vertaling steeds gekozen voor duidelijkheid en voor 
gewone taal, d.w.z. voor het Nederlands dat iedereen dagelijks gebruikt. De zinnen zijn 
niet te lang en helder opgebouwd. De tekst in de Bijbel is ingedeeld in korte stukken 
met een kopje erboven, dat aangeeft waar het stukje over gaat. De gewone taal 
brengt de Bijbelse personen dichterbij. Eva, Ester, Jozef in Egypte, we kunnen ze in 
gewone taal meer persoonlijk ontmoeten. De vertaling wordt aangeprezen met de 
slogans: ‘lezen wordt ontmoeten’ en ‘de tekst van toen in de woorden van nu’. Maar 
er is ook kritiek bijvoorbeeld: ‘je kan de taal van de Bijbel niet in Jip en Janneketaal 
weergeven net zoals dat niet kan met een gedicht. De Bijbel gaat nu eenmaal over de 
dingen in het leven die niet te bevatten zijn en die kan je niet in begrijpelijke taal om-
zetten.’  
U kunt zelf oordelen over de nieuwste Bijbelvertaling. Want ter voorbereiding op het 
feest van de geboorte van Jezus bieden we weer drie momenten van bezinning aan. 
Op die momenten bespreken we het evangelie van de eerstvolgende zondag. We le-
zen het evangelie en praten er met elkaar over. En we wisselen uit wat het verhaal 
voor ons betekent. Daarbij zullen we tevens de nu gangbare vertaling vergelijken met 
die van de nieuwste Bijbelvertaling. 
De bijeenkomsten zijn steeds op woensdagavond in de pastorie naast de RK Chris-
toforuskerk. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee, aanvang 19.45 u. – einde circa 
21.00 u. Data: 3 december – 10 december – 17 december.  
Het is niet noodzakelijk om drie bijeenkomsten bij te wonen. Je kunt ook één of twee 
keren komen. Maar i.v.m. de te reserveren ruimte en koffie/thee is het wel handig te 
weten op hoeveel personen we per avond kunnen rekenen, vandaar het opgavefor-
mulier hieronder. Opgave kan ook per e-mail:  Gaarne in de e-mail vermelden: naam 
en data van aanwezigheid. Opgave vòòr 28 november. 
Soms willen mensen wel deelnemen maar zien ze op tegen een groepsgesprek. ‘Ik ben 
niet zo’n prater’, zeggen ze dan. Laat je daar niet door weerhouden en kom maar ge-
woon, want luisteraars zijn ook van harte welkom. En ook nog dit: neem gerust een 
kennis/vriend/vriendin/ …..…mee, ook al behoort hij/zij niet tot onze kerkgemeen-
schap. God houdt van alle mensen!! Heel graag tot ziens.  
OPGAVE Naam …………………………………………………………….. 
Hieronder de data van deelname omcirkelen.  
3 december    10 december   17 december 
Dit strookje s.v.p. in de brievenbus doen van de pastorie van de RK Kerk vòòr 28november.  
 



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

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!



Dames- en herenkapsalon BREMER
ROOKARTIKELEN EN PARFUMERIEËN

Loet 29 - Telefoon 212761 Schagen
 

VAN HOVEN ELEKTRO

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

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

 Body Stress Release 

Ans Mulder-Bijl  0645611506 
www.bodystressreleaseschagerbrug.nl 

 

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

  

 

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

ongemakken enz. 

  

  

Stomerij Schagen B.V.
Makado Centrum 47

1741 JA Schagen
0224 - 213 415

www.stomerijschagen.nl
info@stomerijschagen.nl

 

 

Eerlijke handel  

in een 

unieke winkel 

 

verrassende cadeau-artikelen 

sieraden 

foodproducts 
 

 
Markt 24, Schagen 

 

* VERHUIZING
* GEBOORTE
* TROUWPLANNEN

Informeer de kerkelijke administratie bij:

072 - 572 74 26   of   
administrateur@pgschagen.nl



PRONK
BOUWT
MET
MEERWAARDE

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

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

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

Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’

Stichting Kopwerk, stichting voor pro-
testants-christelijk onderwijs in noor-
delijk Noord-Holland, stuurt 24 protes-
tants-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 
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