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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?’
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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 
 
ROMMELMARKT 

 Louise Kooiman, Annemarie Ros, Ineke Schenk, Gonnie Smit. 
 
Heeft u ook zo’n zin in het voorjaar? Wij wel! Dan komt de jaarlijkse 
rommelmarkt namelijk alweer in zicht! We zijn alweer druk bezig 
met de voorbereidingen. 
 
Had u al wat spulletjes klaargezet? Wilt u alvast wat kwijt? Kunt u 
niet wachten tot eind mei? U kunt alvast spullen (boeken, platen, 
cd’s, kinderkleding, tweedehands spullen en kinderkleding) brengen 
naar Gonnie Smit  (0224-223075, gonniesprosper@gmail.com) of 

Ineke Schenk (0224 296533, jaapineke@hotmail.com). Bij noodzaak kunnen de spullen eventu-
eel ook gehaald worden. En anders kunt u de donderdag en vrijdag voor de rommelmarkt op 
zaterdag 30 mei uw spullen zelf bij de kerk afleveren. Houdt de aankondigingen in de medede-
lingen en in het kerkblad tegen die tijd in de gaten voor data en tijden. 
 
De vorige keer hadden we aangegeven dat we kleine veranderingen zullen aanbrengen. Hier 
alvast wat informatie: Er zal geen kunstveiling komen dit jaar. In plaats daarvan hebben wij een 
spectaculaire Rad van Fortuin! En er komt nog meer!! Maar dat verklappen wij pas later. 
 
O ja, had u de datum al in de agenda staan? De rommelmarkt is namelijk op zaterdag 30 mei! 

mailto:m.c.Aten@hotmail.nl�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:gonniesprosper@gmail.com�
mailto:jaapineke@hotmail.com�
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TER OVERWEGING 
Wim Voorbraak 

 
Soms komt het voor dat je als eindredacteur in de posi-
tie terecht komt dat je zelf ook de overdenking gaat 
schrijven. Ik doe dit op het moment dat de rest van het 
blad al af is. Een flink aantal keren komt het  getal 40  in 
ons blad voor.   
De herkomst van dit getal had een vraag voor de bijbel-
quiz kunnen zijn naar, want het aantal dagen tussen 
Aswoensdag, het begin van de vastentijd en Pasen is 
meer dan 40. 
De onvolprezen Wikipedia leert ons dat we moeten 
corrigeren voor de zondagen; die wordt je geacht niet 
mee te tellen? Rustdagen zeker? Jezus trok zich, direct 
na zijn doop, 40 dagen terug in de woestijn… 
Misschien ligt daar de oorsprong wel. Zo blijken ook de 
lengte van de 40 dagentijd die ik nu maar tussen aanha-
lingstekens zet een constructie uit onze vroegste kerk-
geschiedenis toen met concilies orde geschapen werd 
in allerlei gebruiken binnen de vroeg Christelijke Kerk.  
Belangrijker is met welke intentie wij die 40 dagen in-
gaan. Ik herinner me van de WK voetbal dat bepaalde 
voetbalteams uit Islamitische landen tijdens de Rama-
dan verzwakt waren omdat voor zonsondergang niet 
gegeten werd. Zelfs onze katholieke broers en zusters 
gaan al lang niet meer zover. 
 
In dit blad vindt u een aantal opties om u in de 40 da-
gen tijd voor te bereiden. Nieuw dit jaar is de “sobere 

maaltijd”op woensdagavond.  
U kunt ook een speciale app downloaden vanaf de website van Kerkinactie. Zelf ga ik 
dit doen. Het downloaden kunt u nu al, maar het eerste bericht kan pas gelezen wor-
den op Aswoensdag 18 februari. Daarna kunt u iedere dag in de 40dagentijd een 
nieuwe dagtekst openen.  De teksten gaan vergezeld van, gebeden, foto’s of prakti-
sche tips. Deze teksten kunt u gebruiken om dagelijks even bij stil te staan, in christe-
lijke terminologie, voor dagelijkse bezinning op het leven en het volgen van Jezus in het 
dienen van de naaste , aldus de toelichting. Dat zou kunnen gebeuren bijvoorbeeld ’s 

Het thema van de 40 dagen 
tijd is "Open handen" 
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avonds voor het slapen gaan. Je zou de dagelijkse tekst ook kunnen delen met ande-
ren aan het begin of eind van een maaltijd.  
 Zo gaan we samen op weg naar Pasen door te ontvangen en te delen. Wij wensen u 
een goede voorbereiding op het Paasfeest!  
 
Voor de lezers via internet is dit de link om de app te downloaden:  
http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/app-downloaden 

KERKDIENSTEN  
Zondag 15 februari 2015 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. G. Rinsma, Goutum 
1e collecte   Kerk (onderhoud piano) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hans Stehouwer 
Lector   Janny de Visser 
Gastvrouw   Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Tineke Buis en Froukje Bosch 
Autodienst fam. van Zanten 
Er is crèche en kindernevendienst. 
 
Woensdag 18 februari 2015 (Aswoensdag) 
De Bron, 10.45 uur pastoor E. Moltzer 
 
Caegstate 
10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman 
 
Grote Kerk, Hans Leijdekkerszaal 
18.00 uur Sobere maaltijd gevolgd door een Vesper 
 
Zondag 22 februari 2015 
Grote Kerk 
10.00 uur Drs. G. Scholten, pastor Gemini Zhs Den Helder 
m.m.v. de Cantorij 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Voorjaarszendingsweek 
Organist   Sebastiaan Schippers 
Lector   Adriaan Rodenburg   
Gastheer/vrouw  fam. van der Plas 

http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/app-downloaden�
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koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Guus de Jong 
Autodienst    fam. Nicolai 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese 
 
Woensdag 25 februari 2015 
De Bron: geen viering. 
 
Grote Kerk, Hans Leijdekkerszaal 
18.00 uur Sobere maaltijd gevolgd door een Vesper 
 
Zondag 1 maart 2015 
Grote Kerk 
10.00 uur   Mw. ds. M. Stougie-de Wit, Eastermar,  doopdienst. 
1e collecte   Kerk, onderhoud orgel 
2e collecte   Zonnebloem LinQ 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Jan van Laar 
Gastheer   Geert Bakker 
koffie wordt verzorgd door Erwin Kloosterman en Leo Witte 
Autodienst    fam. de Visser 
Er is crèche en kindernevendienst. 
 
Woensdag 4 maart 2015 
De Bron, 10.45 pastor L. Kooiman 
 
Grote Kerk, Hans Leijdekkerszaal 
18.00 uur Sobere maaltijd gevolgd door een Vesper 
 
Zondag 8 maart 2015 
Grote Kerk 
10.00 uur Ds. A. Blokker, Callantsoog 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Kerkinactie/ binnenlands diaconaat 
Organist   Hans Stehouwer 
Lector   René Meyer 
Gastvrouw   Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker 
Autodienst    fam. Voorbraak 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese 
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Woensdag 11 maart 2015 
De Bron, 10.45 pastoor J. van der Stok 
 
Grote Kerk, Hans Leijdekkerszaal 
18.00 uur Sobere maaltijd gevolgd door een Vesper 
 
Zondag 15 maart 2015 
Grote Kerk 
10.00 uur    Mw. Ds. A. Groenendijk, Zhs pastor MCA 
Eén collecte   Werelddiakonaat 
Organist   Ed van Loon 
Lector   Annemarie Ros 
Gastvrouw   Tineke Buis 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
Autodienst    fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst. 
 
Woensdag 18 maart 2015 
De Bron, geen viering 
 
Caegstate 
10.45 uur Ds M.C. Aten 
 
Grote Kerk, Hans Leijdekkerszaal 
18.00 uur Sobere maaltijd gevolgd door een Vesper 
 
Zondag 22 maart 2015 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds M.C. Aten 
1e collecte   Kerk, onderhoud orgel 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Janny de Visser 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Gonnie Smit en Magda Witte 
Autodienst    fam. van der Woude 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese 
  



VAN HOVEN ELEKTRO

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

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

 Body Stress Release 

Ans Mulder-Bijl  0645611506 
www.bodystressreleaseschagerbrug.nl 

 

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

  

 

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

ongemakken enz. 

  

  

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

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

Meer informatie op de website www.pgschagen.nl

Dames- en herenkapsalon 

BREMER

Loet 29 - Schagen
Telefoon 212761



   7  
  

LEZINGEN IN DE KINDERNEVENDIENSTEN 
 
15 februari - Genezing in Betzata (Johannes 5:1-18) 
 
Veertigdagentijd 
Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Met open handen’. Met de kinderen staan we 
stil bij de verschillende betekenissen die open handen kunnen hebben. Dat doen we 
aan de hand van posters waarop een verhaal verteld wordt over Eef. De posters ko-
men voorin de kerk te hangen  
 
22 februari - Marcus 1:12 - Jezus in de woestijn 
Met open handen gaat Jezus de woestijn in. Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die 
voor hem zorgen. Als hij later in Galilea komt, brengt hij goed nieuws: Het koninkrijk 
van God is dichtbij. 
 
1 maart - Marcus 9:2-10 - De verheerlijking op de berg 
Boven op de berg gebeurt iets bijzonders: Mozes en Elia verschijnen aan Jezus en de 
leerlingen. Petrus wil het liefst drie tenten maken, hij wil de handen uit de mouwen 
steken. Maar soms moet je gewoon met open handen ontvangen wat er gebeurt. 
 
8 maart - Johannes 2:13-22 - Handel of bidden? 
Jezus ziet dat er handel gedreven wordt op het tempelplein. Maar de tempel is geen 
plek om bij elkaar te graaien wat je pakken kunt. Je kunt je er je handen openen om te 
bidden. 
 
15 maart 2015 – Johannes 6:4-15 - Vijf broden en twee 
vissen 
Hoe moet het, als er veel mensen zijn en er is maar een klein beetje eten? Ga zitten in 
het gras, leert Jezus de mensen, open je handen om te ontvangen. Er is meer dan ge-
noeg voor iedereen. 
 
22 maart 2015 – Johannes 12:20-33 - De graankorrel 
Jezus vertelt hoe veel hij moet loslaten: Als een graankorrel die in de aarde valt en 
sterft, zo zal ook Jezus zijn leven loslaten. Juist dan gaat het nieuwe leven groeien. 

BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak 
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Op 1 maart wordt Reinier Peter Jansen gedoopt zoon van Marc Jansen en Irene van 
der Veur en kleinzoon van Peter en Ada Jansen . Voorganger is dan ds. Martina Stou-
gie-de Wit, een vriendin van de doopouders. 

WAT DOEN WE TIJDENS DE 40 DAGENTIJD? 
 
Spaardoosjes-actie tijdens de 40-dagentijd  
Bote Nieuwland, namens de diaconie 
De 40 dagen voor Pasen zijn traditioneel een periode van inkeer. Sommige mensen 
vullen dat in door sober te leven. Als diaconie willen we graag deze periode markeren 
door middel van de spaardoosjes-actie. Vanaf de eerste zondag van de 40-dagentijd, 
op 22 februari a.s., zal er na afloop van de kerkdienst een spaardoosje aan u worden 
uitgereikt. Dit doosje kunt u zelf in elkaar vouwen. We willen u vragen om gedurende 
40 dagen te sparen voor ons diaconale doel dit jaar: Een bijdrage leveren aan het 
terugdringen van Lepra via de stichting Leprazending. Lepra is een oude ziekte die in 
onze tijd nog veel slachtoffers eist. Ieder jaar raken honderdduizenden mensen van 
jong tot oud besmet, verminkt of gehandicapt en daardoor voor van alles uitgesloten. 
Lepra op zich is goed te genezen. Voor meer info www.leprazending.nl . 
Vandaar een zinvolle diaconale bijdrage vanuit onze gemeente. 
Concreet kunt u tijdens de 40 dagen sparen met behulp van de spaardoosjes door bijv: 
Dagelijks een vast bedrag in het spaardoosje te doen, wisselgeld van bepaalde bood-
schappen op te sparen, met het hele gezin ergens op te besparen (vraag hiervoor crea-
tieve ideeën van uw gezinsleden) en dit bespaarde bedrag in het spaardoosje te doen, 
etc. 
Over het inleveren van uw spaardoosje volgen nog nadere medelingen, maar u kunt 
uiterlijk in de gezinsdienst op 1e Paasdag uw spaardoosje inleveren bij aanvang van de 
dienst. De diaconie zal het geld tijdens de dienst tellen en de opbrengst dan ook be-
kend maken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Een sobere maaltijd tijdens de 40 dagentijd 
Hermien Bakker, Jan Bruin en Louise Kooiman namens de Pastorale Raad, 
 
Tijdens de 40 dagen tijd zal er iedere week, op woensdagavond om 18.00 uur een 
mogelijkheid zijn om samen een sobere maaltijd te gebruiken in de kerk. Aansluitend 
zal er dan een korte vesperviering worden gehouden. Dit alles vindt plaats in de Hans 
Leijdekkerszaal. De eerste bijeenkomst is op Aswoensdag, woensdagavond 18 februari 
om 18.00 uur. Daarna 25 februari, 4, 11, 18 en 25 maart en tenslotte op 3 april in de 
stille week voor Pasen. 

http://www.leprazending.nl/�
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Bij de Vesper willen we gebruik maken van een hongerdoek afkomstig uit Ethio-
pië,  geschilderd door Alemayehu Bizuneh. Het thema hiervan zal zijn: een heilsge-
schiedenis voor een heilloze tijd. De thema’s van het hongerdoek zullen een plek krij-
gen bij de vesper.  
  
Opgeven bij Truus Folkertsma tel. 0224- 298403: bellen na  16.00 uur  op maandag en 
dinsdag voorafgaande aan iedere sobere maaltijd.  Voor soep en brood wordt gezorgd. 
  
Ook zal er dit jaar een 40 dagen kalender worden uitgegeven. Een ieder die interesse 
heeft kan er één meekrijgen. 

PALMPASEN 
Arjan Plomp 
 
Op zondag 29 maart a.s. vieren we Palmpasen, uiteraard met een palmpaasstok!  
Op zaterdag 28 maart, van 14.00u-15.00u, zijn alle kinderen uitgenodigd om in de kerk 
een palmpaasstok te maken (locatie: Hans Leijdekkerszaal). We willen je vragen alleen 
een houten kruisje mee te nemen; het verdere materiaal wordt voor jullie verzorgd. 
We vinden het gezellig als de ouders even 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 23 maart; dat kan bij Arjan & Annemieke 
Plomp, tel 227522 of arjanplomp@gmail.com 

MEELEVEN EN FELICITATIES 
Michiel Aten en Louise Kooiman 

Wij leven mee met Riek Schreuder, Veeteeltstraat 12, Riek is herstellende van een 
operatie en dit duurt lang. Wij wensen haar heel veel sterkte en geduld toe en hopen 
dat ze weer helemaal mag opknappen. Als ondersteuning zou het fijn voor haar zijn als 
u haar een keer een kaartje stuurt. Wij leven mee met Guus Wardenaar, Rapenpad 7. 
Guus heeft de laatste jaren veel meegemaakt en haar gezondheid laat veel te wensen 
over. Wij wensen haar veel kracht en steun toe in de tijd die komt. Wij leven mee met 
mevrouw Moor -van der Linden, Kogerlaan 63 – 24. Zij moet een operatie ondergaan 
en daarna zal zij moeten revalideren. Wij wensen haar veel sterkte en een goed her-
stel toe. Wij leven mee met Kor en Conny Kramer, Rembrandtlaan 50. Conny heeft een 
moeilijke tijd. Haar gezondheid laat veel te wensen over. Wij wensen haar en Kor veel 
sterkte in de tijd die komt. 

mailto:arjanplomp@gmail.com�
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Op 30 januari overleed Maria Bakker- Leegwater van de Beethovenlaan op de zeer 
gedenkwaardige leeftijd van bijna 100 jaar. Vanaf 16 december 2014 verbleef zij in De 
Bregthoeve te Schoorl dichtbij haar zoon Simon en zijn vrouw Maritha. Het thuis wo-
nen werd steeds moeilijker. Op donderdag 5 februari namen wij afscheid van haar in 
het crematorium Schagerkogge. Wij wensen Simon en Maritha, Dick en haar klein en 
achterkleinkinderen en allen die van haar gehouden hebben veel sterkte met het ver-
lies. Dat zij zich gedragen mogen weten in Gods oneindige liefde. 
Wij feliciteren de familie Beemster- Haker van de Mauvestraat 37. Zij waren op 14 
januari 60 jaar getrouwd. Ook feliciteren wij Rinus en Ada van Ketel –de Haas, van de 
Mauvestraat 67. Op 3 maart zijn zij ook 60 jaar getrouwd. Zij gaan dit samen vieren 
met de mensen die bij hen betrokken zijn. Wij wensen hen alle goeds voor de toe-
komst toe samen met hun familie en vrienden. 

IN MEMORIAM  
Louise Kooiman 
 
Op 30 januari 2015  overleed op bijna 100 jarige leeftijd. 

                   Maria Bakker – Leegwater.                                                                        
Sinds 1963 weduwe van Sybout Bakker. 
Ze woonde sinds 1978 in haar huis aan de Beethovenlaan in Schagen en ze hoopte dat 
ze daar zou kunnen blijven tot het einde. Altijd kwam er wel iemand langs, ze kon 
zwaaien naar bekenden en ze had het goed met de buren. Een positieve, dienstbare, 
hartelijke vrouw die een groot hart voor anderen had. 
Jarenlang kwam ze naar de gespreksgroep in de kerk en tot het einde hield het haar 
interesse wat er besproken werd op de club. Bijna wekelijks kwam Johanna Meijer 
langs die haar het bandje van de kerk gaf en haar op de hoogte stelde van alle wel en 
wee van de kerk. Ze bleef redelijk helder tot het einde al vergat ze natuurlijk wel eens 
wat. 
Eind vorig jaar moest ze, omdat ze te veel zog nodig had,  toch verhuizen naar de 
Bregthoeve in Schoorl, dicht bij zoon Simon en zijn vrouw Maritha die zo tot haar ein-
de veel voor haar hebben betekend. 
Ze werd geboren in Heiloo op 13 mei 1915, dochter van Arie Leegwater en Grietje 
Francis. Haar jongere zus Nel overleed op 75 jarige leeftijd. Ze was een boerendochter 
en hielp mee op de boerderij. In 1939, vlak voor de oorlog,  trouwde zij met Dirk Kater. 
Het huwelijk hield echter geen stand en in 1941 gingen zij scheiden. Later trouwde zij 
met Sybout Bakker in de Grote kerk in Schagen op 24 februari 1944. Zij kregen 2 ge-
zonde kinderen Gré en Simon. Haar dochter Gre overleed helaas enigen jaren geleden 
wat een groot verdriet voor Marie Bakker was. Naast haar eigen kinderen had ze ook 
veel vriendschapskinderen die zij kende van de periode dat zij een vakantie boerderij 
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in Keinsmerbrug hadden. Ze had veel vrienden en vriendinnen en zong vroeger bij het 
kerkkoor. Kortom een actieve betrokken en ook krachtige vrouw die dankbaar was 
voor haar lange volle leven. Zo heeft ze geleefd en zo is ze ook gestorven. Haar leven is 
niet altijd gemakkelijk geweest, hard werken en veel verdriet gehad, de laatste jaren 
van haar ouderdom waren zwaar, maar ze voelde zich toch zo dankbaar met alle liefde 
en warmte om zich hen. Een bewonderenswaardige vrouw. Zij verstond de kunst van 
het leven. 
In een vol crematorium hebben we uitgebreid afscheid van haar genomen. Naast de 
vele sprekers zong het  Shantykoor “Onderzeil”. Vanuit de kerk hebben  Dries Blokker 
(tevens oude buurjongen) en Louise Kooiman hun aandeel geleverd bij haar afscheid. 
Op verzoek van Marie Bakker werd het lied: Neem Heer mijn beide handen en leid uw 
kind gezongen. Woorden van vertrouwen en overgave. Vertrouwend op Gods grote 
Liefde, zo heeft zij haar leven willen leven. Zo mochten wij haar ook uit handen geven 
en haar toevertrouwen aan de Eeuwige. 
De kinderen, Simon en Maritha en de man van Gré,  Dick, de klein en achterkleinkinde-
ren moeten haar nu loslaten Dat zij troost mogen vinden in de mooie herinneringen 
aan Marie Bakker- Leegwater. 

 BEDANKT 
Piet en Joke Groenia 
 
Bij deze willen we een ieder bedanken voor de belangstelling, opbeurende woorden, 
kaarten en telefoontjes tijdens de ziekenhuisopname van Piet, alsook in de Magnus-
hof. Begin december mocht hij weer thuiskomen voor verder herstel. Hij gaat stapje 
voor stapje vooruit, maar heeft nog een lange weg te gaan. 
Uw belangstelling en voorbede voor herstel van de ziekte heeft ons beiden gesteund 
en gesterkt, waarvoor onze hartelijke dank. 

VERHUIZING LOUISE KOOIMAN 
Per 1 maart is haar (voorlopige) nieuwe adres: Schoolweg 2, 1619 AL Andijk. 

AVOND VOOR JONGEREN VAN 11 t/m 15 jaar 
Arjan Plomp 
 
Op zaterdag  14 maart  is er in de kerk op de Markt een avond voor jongeren van 11 
tot en met 15 jaar. We gaan samen koken en daarna gezellig samen eten. We begin-
nen om 18.00 uur en eindigen om ongeveer 21.00 uur. 
We hopen je te zien! 
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Als je wilt komen, meld je even aan bij Arjan Plomp (tel 227522) of arjan-
plomp@gmail.com / Ilse Broeksma (0224-295311) of ilserene@online.nl 
 

UITNODIGING 
Op dinsdag 3 maart 2015 zijn wij 60 jaar ge-
trouwd.  
Wij nodigen u uit voor de receptie op:  
Dinsdag 3 maart, 15.00 – 17.00 uur, 
Café ’t Oude Slot, Markt 21, 1741 BS Schagen. 
Ada en Rinus van Ketel, A. Mauvestraat 67, 
1741 JE Schagen, 0224-212831.  
 

TERUGBLIK 
Wim Voorbraak 
 
De laatste Onze Kerk verscheen kort voor Kerst. 
We konden u toen nog niet de opbrengst mel-
den van het concert van ons Kerstkoor samen 
met de Schager Harmonie en het Gregoriuskoor 
van de Christoforuskerk. Ook dit jaar was het 
concert een groot succes, de opbrengst was 
voor de Voedselbank Kop van Noord. In de 
voorverkoop waren de meeste kaarten al ver-
kocht. Ruim een kwartier voor de aanvang van 
het concert moesten we al een mededeling 
buiten op de kerkdeur plakken dat alles, maar 
dan ook alles bezet was. Excuus aan de laatko-
mers voor de soms wel erg krappe plek die we 
nog konden aanbieden. Tijdens het door Scha-

gen FM georganiseerde glazen huis op de Markt konden de organisatoren van het 
Kerstconcert een bedrag van maar liefst 1575 euro aanbieden voor de voedselbank. 
Ook de dienst op Kerstmorgen was weer een belevenis. Groot respect voor diegenen 
die  het kerstspel voorbereid hebben  en speciaal voor  Nynke Meijer  die samen met 
haar “oma” alle verdwenen spelers uit het boek weer in het boek wist te vinden. Voor 
wie er niet bij waren: het filmpje blijft nog 2w eken op de website staan, daarna gaan 
we aandacht aan Pasen besteden. 

Ada en Rinus van Ketel,  
Cappadocië, 2013 

mailto:ilserene@online.nl�
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Tenslotte de Bijbelquiz als afsluiting van weer een oecumenische dag  in Schagen. 
Weet u wie er het eerst in  de stal van Bethlehem bezochten?  
Waren dat 1. De  herders, 2 . De wijzen? Of 3 Beiden tegelijk? Het goede antwoord is 
antwoord 2. Die had ik dus fout en velen met mij. Zo waren  er meer  “instinkertjes”.  
Onze (bijna) allesweter René Meijer was deze keer niet aanwezig. Daardoor lag de 
score van de uiteindelijke winnaars dicht bij elkaar. Leuk was het dat iemand uit Bar-
singerhorn uiteindelijk met de winnaarskaars  naar huis ging. 

De opbrengst van de concerten wordt aangeboden in het glazen huis. 

Afsluiting Kerstspel 
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BIJBELGESPREKSGROEP IN DE KERK. 
Louise Kooiman 
 
Op woensdag 18 februari 2015 is de volgende bijbelgesprekskring in de Grote Kerk op 
de Markt. We beginnen om 14.00 uur.  
                                  Het thema zal zijn: Vervolg van de Bergrede 
De Bergrede is een berg van woorden, die mensen eeuwen wisten te inspireren en in 
verwarring te brengen. Wat betekenen ze voor ons? Iedereen is van harte welkom.  

VAN DE VOORZITTER 
Bettina de Leeuw den Bouter 
 
De eerste maand van 2015 is al weer voorbij. En daarmee ook de eerste vergadering 
van de kerkenraad. In deze vergadering is iets verteld over de Raad van Kerken.  
Adri Rozing gaat (na 14 jaar) aan het eind van 2015 stoppen met haar werk voor de 
Raad van Kerken. We zijn dus op zoek naar een opvolger. In de vorige ‘Onze kerk’ heb 
ik al iets gezegd over de vermindering in uren van Louise Kooiman. Afgesproken is dat  
Louise 6 diensten minder voorgaat. Tineke Dwarswaard heeft al een aantal diensten 
ingevuld, maar is druk bezig om de overige diensten weer van een voorganger te voor-
zien. Verder is de begroting van de diaconie vastgesteld. Verschillende plannen voor 
2015 zijn voorbij gekomen; 40 dagen kalender, rommelmarkt en gezinsdiensten. U 
hoort hier meer over. Traditioneel wordt aansluitend aan de 1e vergadering van de 
kerkenraad een nieuwjaarsborrel gehouden. We wensen u en elkaar het beste.  

Bijbelquiz 2015 
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ANDERE PIANO 
Annemarie Voorbraak 
 
U heeft hem vast al zien staan. Of niet natuurlijk. Maar in de Hans Leijdekkerszaal staat 
een  “nieuwe”piano. Toen wij een 2e piano nodig hadden met het kerstkoor werd er 
een extra gehuurd. 
Omdat de “oude”piano nodig gereviseerd moest worden, dat waarschijnlijk niet meer 
zou lonen, hebben we gekeken of wij de gehuurde piano niet zouden kunnen kopen. 
Nu ben ik na de aanschaf van de piano in de kerkzaal gewoon doorgegaan met geld 
genereren. Dus we wisten wat er in de knip zat. En als dat nu eens genoeg zou kunnen 
zijn om de gehuurde piano te kopen zou dat wel heel mooi zijn. Na enig onderhande-
len met de verhuurder is het gelukt om met het beschikbare bedrag de piano aan te 
schaffen. Dus nu staat ook in de Hans Leijdekkerszaal een mooie piano. Allereerst voor 
het gebruik door de cantorij met het oefenen en natuurlijk kan hij ook gebruikt wor-
den voor alle muzikale activiteiten die er maar zijn. Natuurlijk moet er bij verhuur wel 
iets voor de piano worden betaald want ook deze piano vergt regelmatig onderhoud 
en stembeurten. 
Het betekent ook dat de bodem van “het” pianopotje bereikt is. Restant: € 2,50. De 
eerste tas is alweer verkocht en er zijn er weer 2 gemaakt. Dus we gaan vrolijk verder. 
Op het verlanglijstje staat nog een echte grote vlaggenstok bij de ingang van de kerk. 
De vlag op de toren is van de gemeente, en het zou natuurlijk fijn zijn als we ook zelf 
de gelegenheid zouden hebben een vlag uit te hangen voor welke festiviteit dan ook. 
Als u het een leuk idee vindt, een tas kopen hoeft niet per se, een gift is ook van harte 
welkom. Er staat meestal een busje waar u iets in kunt doen en anders weet de koster 
wel waar het is. Doet u mee???? 
 
TROUWDATUM 
Van de echtparen die eerder tot de Gereformeerde Kerk behoren hebben we geen 
trouwdatum in ons registreatiesysteem. Graag een telefoontje of mail naar 213665 of 
wimvoorbraak@ziggo.nl systeem 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak 
 
Al doende leert men. De meeste mensen, waaronder ikzelf, hebben vaak geen idee 
wat er komt kijken voor welke actie dan ook. Natuurlijk weet ik dat ik een middag doe 
over het “pimpen” van een boodschappentas, die dan “slechts” 12,50 euro opbrengt. 
Natuurlijk weet ik dat de voorbereiding van een kerkdienst heel veel tijd kost terwijl  
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de dienst maar ruim een uur duurt. Dit zijn zo van die klussen waarvan men geen weet 
heeft. Een daarvan is ook kerkbalans. Tot nu toe werd dit gedaan door Brenda Plak, 
onze administratrice. Vanwege ziekte moesten de rentmeesters nu zelf aan de gang. 
Allereerst moet natuurlijk het L(andelijk) R(egistratiesysteem) P(KN), onze ledenadmi-
nistratie, helemaal in orde zijn. Gelukkig zijn er altijd mensen die dit in de vingers heb-
ben. Als u de envelop van de loper heeft ontvangen, dan heeft u kunnen zien dat de 
envelop netjes was geprint. 700 enveloppen, allemaal per 10 door de printer. Een 
dagdeel printen. In de envelop zaten drie vellen papier. Op naam. Allemaal geprint op 
het kopieerapparaat in de kerk. Weet u dat dat 4 uur duurt? De toezeggingsformulie-
ren waren gelukkig in zwart, die gingen iets sneller. Dan moeten de juiste brieven in de 
juiste envelop. Met 3 mensen een dagdeel. Wel heel gezellig natuurlijk. Dan moeten 
die enveloppen nog in een verzamelenvelop. Nog weer een dagdeel. De rest weet u 
natuurlijk. Er komt iemand aan de deur. Liefst 2 maal want de envelop moet ook weer 
opgehaald. En dan die mensen die niet thuis zijn.  
Persoonlijk vond ik het altijd vervelend dat de brief van kerkbalans niet aan mij was 
gericht, maar aan mijn echtgenoot. Daar zullen ongetwijfeld meer vrouwen last van 
hebben. Maar nu heb ik e.e.a. georganiseerd en kijk ik er toch weer anders tegenaan. 
Wat een werk. Kan ik wel verlangen dat er nog een extra formulier, een extra envelop 
geprint, verzameld en rondgedeeld moet worden? Misschien wel. We zullen zien hoe 
e.e.a. verwerkt kan worden. Voor dit moment zijn er, als u er last van heeft gehad, 
excuses wellicht op zijn plaats. Maar bedenk wel dat er weer een hele grote klus is 
geklaard: Geld generen om de kerk en het werk binnen die kerk in stand te houden. En 
is dat niet het belangrijkste? 

NOG MEER VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak 
 
Peter, Arend, Wijand, Gerda Bu., Clary, Marjolein, Therese, John, Tineke, Jaap v.d. 
G., Gerda B., Mevr. Hidding, Dieuwke, Roel, Kristel, Nel, Gré, Annelies, Mw. Kooij,  
Maarten, Willem K, Jan v. L., Lammert, Gerrit, Bernard, Arend, Jan M., Bote, Jan O., 
Arjen, Klaas, Jan P., Ank, Rik, Adriaan, Ineke S., Jaap S., Aliki, Willeke, Trudy, Hans, 
Corrie, Maaike, Anneke, Wik, Jakob Floris, Wilke, Frouke, Evert, Petra, Nelie, André, 
Ineke v.d. W., Heleen en Wim V. 
Namens alle gemeenteleden, in het bijzonder de rentmeesters: HARTELIJK DANK! Het 
is ieder jaar weer een hele klus om de toezeggingen voor een bijdrage aan de kerk 
binnen te krijgen. Wij zijn blij dat u zich weer beschikbaar stelt. Wij, de rentmeesters, 
gaan ons bezinnen over de wijkindeling, zodat die weer wat logischer in elkaar gaat 
zitten. Bovendien willen wij gaan kijken of het mogelijk is om ook kerkbalans gedeelte-
lijk digitaal te gaan doen. Wellicht zijn er mensen die het voordeel hier van inzien. Het 
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spaart menskracht en men hoeft niet thuis te blijven voor de lopers. Hier komen wij in 
de loop van het jaar zeker op terug. 
Wordt vervolgd. 
 
NOG EEN BERICHT VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Jan Prij 
 
Van tijd tot tijd krijgt de kerk bericht van een notaris dat iemand de kerk geld heeft 
nagelaten. Als College van Kerkrentmeesters zijn we daar erg gelukkig mee, want het 
is een duidelijke erkenning van het belang van de kerk. Tegelijkertijd heb je ook de 
plicht om met dat gekregen geld verstandig om te gaan. Het is hier misschien ook goed 
om te zeggen dat het grootste deel van het vermogen van de kerk is verkregen uit 
legaten en erfenissen. Ik noem het dan ook meestal het ‘erfgoed der vaderen’ al zullen 
daar zeker ook veel moeders bij gezeten hebben. Ongeveer de helft van de jaarlijkse 
inkomsten van onze gemeente komt uit de opbrengst van deze bezittingen die we ook 
wel eens ‘dood’ geld noemen. 
Op dit moment is het beleid van het College om het gekregen geld te bestemmen voor 
het specifieke doel dat door ‘erflater’ is meegegeven. Als zo’n specifiek doel er niet is, 
wordt het toegevoegd aan de reserve door het (defensief) te beleggen of om te zetten 
in onroerend goed. Van het financiële rendement kan dan ook op de lange termijn 
‘geprofiteerd’ worden. De verleiding is wel eens groot om het gekregen geld te gebrui-
ken om een acuut incidenteel probleem op te lossen. Toch is het college hier geen 
voorstander van, want het betekent vrijwel altijd het uitstellen van een moeilijk besluit 
dat toch genomen moet worden. We willen een legaat ook niet gebruiken om een 
structureel begrotingstekort op te lossen daarvoor moet je andere beleidskeuzes ma-
ken die ook een structurele oplossing bieden. 
We hebben onlangs in de kerkenraad opnieuw vastgesteld dat we dit beleid handha-
ven. Dit betekent dus dat als iemand geld wil nalaten aan de kerk en wil dat dit voor 
een specifiek doel wordt gebruikt dit in het testament moet worden opgenomen. Als 
dat niet het geval is dan zal het geld worden toegevoegd aan het bezit met de vruch-
ten waarvan de kerk lang gebruik kan maken.  

EN NOG MEER: PERIODIEKE GIFT VANAF 2014 ONDERHANDS 
Annemarie Voorbraak 

Als u een goed doel steunt, heeft u te maken met een niet-aftrekbaar drempelbedrag 
(1% van het verzamelinkomen van u en uw partner met een minimum van € 60,00).  
Bedragen uw giften meer dan 10% van het verzamelinkomen dan is het meerdere niet 
aftrekbaar.   
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Bovengenoemde drempels en het genoemde maximum zijn niet van toepassing op  
periodieke giften. Van een periodieke gift is sprake als u tenminste vijf jaar lang een 
vast en gelijkmatig bedrag betaalt aan een goed doel. De gift moet daarnaast eindigen 
bij overlijden.   
Moest men in het verleden hiervoor een notariële akte laten opmaken. Vanaf 1 januari  
2014 kan dat echter ook in een onderhandse akte. Het voordeel voor u is dat de geda-
ne gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen.  
 
U vindt een concept van een onderhandse akte op de site van de Belastingdienst;    
www.belastingdienst.nl 
zoeken op: overeenkomst periodieke giften 
downloaden: periodieke giften in geld 
 
Wanneer u Onze Kerk leest via internet klik dan op onderstaande link:   
http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_g
ift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf 
  
Als u dit formulier invult met uw gegevens en aan ons opstuurt zullen wij dit formulier  
completeren met onze gegevens en krijgt u één exemplaar ondertekend van ons re-
tour. Het andere exemplaar archiveren wij.  

VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak 
 
IBAN-rekeningnummer 
Bij deze het verzoek aan een ieder om vanaf heden uw IBAN-rekeningnummer te ver-
melden  (op het toezeggingsformulier kerkbalans etc.).    
 
Collectegelden 4e kwartaal 2014 
Zie bijgaand overzicht 
 
 

Collectes  4e kwartaal 2014 

  
1e 2e Totaal  kerk 

diaco-
nie 

diaco-
nie 

af-
dracht doel 

       

af-
dracht 

  5-10-
2014 

 
121,31 121,97 243,28 121,31 

  
121,97 Kerk & Israel 

5-10-
2014 

Deurcollec-
te 199,85 

 
199,85 

 
199,85 

  

Syrie/Irak (dia-
conie maakt zelf 

over) 
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12-10-
2014 

 
144,64 

 
144,64 

   
144,64 

Werelddiaco-
naat  

19-10-
2014 

 
117,60 122,85 240,45 117,60 

 
122,85 

 
De Glind 

19-10-
2014 E'burg  37,00 56,05 93,05 37,00 

 
56,05 

 
De Glind 

26-10-
2014 

 
113,08 115,23 228,31 113,08 

  
115,23 Hervormingsdag 

2-11-
2014 

 
112,10 112,80 224,90 112,10 

  
112,80 KIA Ghambia 

9-11-
2014 

 
95,84 112,97 208,81 95,84 

 
112,97 

 
Hospice Schagen 

16-11-
2014 

 
78,45 74,70 153,15 78,45 

  
74,70 KIA Diaconaat 

23-11-
2014 

 
505,59 

 
505,59 505,59 

    30-11-
2014 

 
97,62 216,49 314,11 97,62 

  
216,49 Voedselbank 

7-12-
2014 

 
97,44 89,63 187,07 97,44 

  
89,63 

Pastoraat lande-
lijk 

14-12-
2014 

 
120,10 114,53 234,63 120,10 114,53 

   21-12-
2014 

 
95,91 97,17 193,08 95,91 97,17 

   

24-12-
2014 

 
463,27 

 
463,27 

 
463,27 

  

Children our 
Future (diaconie 
maakt zelf over) 

25-12-
2014 

 
327,00 

 
327,00 

   
327,00 

KIA kinderen in 
de knel 

25-12-
2014 E'burg  0,00 

      

nog niet uit kluis 
gehaald  

          
Totaal 

 

2.726,8
0 

1.234,3
9 3.961,19 

1.592,0
4 874,82 291,87 1202,46 

 

ZWO 
Henk Nicolai, Henk Rieffe en Kees Vestering 
 
In de laatste weblog van Ilja en Marleen kun je lezen dat het ook in Jeruzalem kan 
stormen en sneeuwen. Het leven is dan helemaal ontwricht. Men moet levensmidde-
len inslaan voor een paar dagen, openbaar vervoer is er niet en de scholen zijn geslo-
ten. De kinderen zijn dan thuis en al snel ontstaat er dan de mogelijkheid van verve-
ling. Ze schrijven dan op 8 januari dat er gelukkig weer een nieuwe lading Donald 
Ducks uit Schagen gearriveerd is en dat er weer gelezen kan worden. Hieruit blijkt dat 
de verzending van tijdschriften erg belangrijk is.  
Gelukkig heeft het Breed Moderamen van de Classis ingestemd met ons verzoek om 
een bijdrage in de verzendkosten, maar nog altijd blijft een deel van deze kosten voor 
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rekening van onze gemeente. U kunt in deze kosten bijdragen door middel van een gift 
in de Zendingsbus of via een bijdrage op de rekening van de ZWO-commissie. Het 
banknummer vindt u in het bewaarnummer van Onze Kerk, maar voor alle zekerheid 
wordt het nu vermeld: NL57FVLB0635807025 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente 
Schagen e.o. betreffende ZWO.  
Na een jaar komen Ilja en Marleen voor verlof naar Nederland om verslag uit te bren-
gen van hun werk in Jeruzalem en Bethlehem. Wij, de gemeente Schagen en de classis 
Alkmaar, hopen hen te ontmoeten op woensdag 1 april in onze kerk aan de Markt. Na 
de bijeenkomst in de Stille Week is het woord aan hen om ons iets te vertellen over 
hun ervaringen en aan ons om vragen te stellen en onze belangstelling te tonen voor 
hun werk in Jeruzalem en Bethlehem. De exacte invulling van de avond moet nog uit-
gewerkt worden en nadere informatie kunt u te zijner tijd lezen in de zondagse mede-
delingen. 

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN 
De voorbereidingscommissie 

1 maart 2015 
Op de 2e zondag in de Veertigdagentijd (Reminiscere = Gedenk uw barmhartigheden) 
zingt het Gregoriaans koor o.l.v. Wim Settels. Altijd weer een bijzondere ervaring om 
deze oude kerkmuziek in de kerk uit 1475 (!) te horen. Ds. Bart Santema, doopsgezind 
predikant van Nieuwe Niedorp, houdt de inleiding op de lezingen en zegt de gebeden. 
Jan Schraal, organist uit Den Helder, werkt voor het eerst mee. 
 
Aprilvesper op 29 maart! 
Vanwege Pasen is de aprilvesper een week vervroegd naar Palmzondag 29 maart. Aan 
de 190e Willibrordusvesper werken mee de Laurenscantorij Haringhuizen, organist Jan 
Schraal en liturg Siep Rienstra uit Barsingerhorn. 
 
Terugblik 1 februari 2015 
Gert Scholten bracht Jona, Jezus, Leonard Cohen en diens ‘Susanne’ verrassend samen 
in zijn inleiding op de lezingen. Ronald van der Veen liet het orgel klinken of er (bijna) 
niets mee mis is. En de Schola Cantorum uit Nootdorp heeft tot ieders vreugde toege-
zegd volgend jaar weer te komen. 
De kerk is op 4 januari 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. 

STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË   
Leo Witte 
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Foto: Vele handen maken licht werk: Dan is in een paar uur  ook weer 55 kuub aan 
kleding geladen vanuit het vroegere regiocentrum in de vrachtwagen voor Roeme-
nie. 
 
Reis naar Roemenië januari 2015 (Deel 1) 
Januari 2015, we zijn weer naar Roemenië geweest met kleding. 
Eind december begonnen we met een oproep aan de heren om op vrijdag 2 januari de 
vrachtwagen te laden. Er was intussen 55 m3 verzameld, ruim een halve trailer vol. De 
inschatting van de hoeveelheid bleek te kloppen. Het was wat fris maar redelijk weer 
om te laden. 
De volgende morgen zijn we op pad gegaan, eerst naar Dippoldiswalde, de eerste 
overnachtingsplek. De volgende dag redelijk op tijd weggegaan om de andere kant van 
Hongarije te bereiken, ca 30 km voor de Roemeense grens. In een pension in Berrety-
oujfalju overnachten we wel vaker en we sturen van tevoren een mailtje dat we eraan 
komen. We kwamen in donker de parkeerplaats oprijden en de zoon van de baas 
kwam al naar ons toe met de sleutel van het appartement dat buitenom bereikbaar is. 
Waar heb je dat?  
De volgende morgen gaan we ook weer op tijd weg, bij de grens gaat de klok een uur 
verder. Het begint ook wat kouder te worden. Vlak over de grens even naar de pomp 
om te tanken en om inmiddels het 4e autovignet te kopen. Voor drieën zijn we op de 
plaats van bestemming, Cristuru Secuiesc, ofwel in het Hongaars Szekelykeresztur, 
kortweg Keresztur. Ja, de uitspraak moet even wennen maar dat lukt wel na bijna 23 
jaar. De sleutel van het Gemeente-appartement is te verkrijgen in het kleine buurt-
winkeltje onderaan het appartementsgebouw, klinkt mooi voor een erg ‘basic’ flatge-
bouw uit het Causescu-tijdperk. Ik hoef slechts mijn hoofd om de hoek van de deur te 
steken en zeg ‘jo napot’.  Een vrolijk gezicht kijkt me met herkenning aan en ik krijg 
gelijk de sleutel. 
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De rest van de dag wordt gevuld met het sjouwen van koffers naar de derde verdie-
ping en het uitpakken, en het bezoeken van onze vrienden/tolken in een naastliggend 
appartementsgebouw. 
Het is inmiddels woensdagmorgen en we gaan naar de school waar we de komende 
dagen gebruik mogen maken van de sporthal. Daarna nodigt het kindertehuis waar we 
hartelijk worden ontvangen. Deze dag rijden we ook ‘even’ terug naar Cluj Napoca om 
onze dochter Eveline van het vliegtuig te halen. Ze is in 1991 en 1992 met de groepen 
mee geweest naar Cristuru Secuiesc. Ze hoort altijd onze verhalen en is voor wat be-
treft haar werk en gezin in de gelegenheid om achter ons aan te reizen. Het is vandaag 
al weer kouder, het is -6 met een stevig windje. De weersvoorspelling voor morgen is 
nog flink wat heftiger. 
We zijn nog onderweg terug, de vrachtwagen zou ook begin van de avond in Cristuru 
Secuiesc aankomen en we hadden afgesproken elkaar in het restaurant te vinden. We 
krijgen echter een telefoontje dat ze er pas rond half tien kunnen zijn. We krijgen ook 
de vraag of er misschien nog ergens een slaapplaats geregeld kan worden omdat de 
thermometer de komende nacht wel erg ver naar beneden gaat. Dit wordt per tele-
foon met onze Roemeense vrienden vlot geregeld bij het pension van de pastoor voor 
€ 5 per nacht. De chauffeurs komen tenslotte aan in het restaurant, we drinken wat en 
gaan ieder ons weegs. We spreken af voor de volgende morgen om 8 uur bij de school. 
-wordt vervolgd- 

ACTIVITEITENROOSTER PG SCHAGEN FEBRUARI-MAART 2015 
Datum Dag Bijeenkomst/Raad begin locatie 
5 febr. Donderdag Paulus 10.00 uur bij Ds Aten thuis 
10 febr. Dinsdag College van 

Kerkrentmeesters 
20.00 uur Grote Kerk 

12 febr. Donderdag Moderamen 20.00 uur  Grote Kerk 
18 febr. Woensdag Bijbelspreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 
19 febr. Donderdag Paulus 20.00 uur Grote Kerk 
22 febr. Zondag Zang en Muziek, 

zie hieronder 
15.00 uur Kerkje Eenigenburg 

22 febr. Zondag Afternoon tea en 
Evensong 

16.15 uur Kerk Schagerbrug 

27 febr.  Vrijdag Bijbels koken 14.30 uur Grote Kerk 
1 maart Zondag Gemeentemaaltijd 15.45 uur Grote Kerk 
2 maart Maandag DB Kerkrentmees-

ters 
9.00 uur Grote Kerk 

3 maart Dinsdag receptie Ada en 
Rinus van Ketel 

15.00 uur Oude Slot 

4 maart Woensdag inloopochtend 10.00 uur Grote Kerk 
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4 maart Woensdag Kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 
5 maart Donderdag Paulus 20.00 uur  bij Ds Aten thuis 
12 maart Donderdag Pastorale Raad 19.30 uur  Grote Kerk 
15 maart Zondag Zang en muziek 

zie hieronder 
15.00 uur Kerkje Eenigenburg 

14 maart Zaterdag avond voor jonge-
ren 12-16 jaar 

18.00 uur Grote Kerk 

19 maart Donderdag Paulus 20.00 uur  bij Ds Aten thuis 
22 maart Zondag Passion 

programma volgt! 
 Kerk 

Schagerbrug 
24 maart Dinsdag Diaconale Raad 20.00 uur Grote Kerk 
28 maart Zaterdag Palmpaasstokken 

maken 
14.00 uur Grote Kerk 

2 april Donderdag Moderamen 20.00 uur Grote Kerk 
Concerten Kerkje Eenigenburg 

22 
 febr. 

Zang en 
muziek 

Foursome zingt op olijke en stemmige wijze van liefde, geluk, 
hoop en vrees. U heeft niets te vrezen, dus kom 

15 
maart 

Zang en 
Muziek 

Studio Cantilena, Gretel Stel-Pol, sopraan, Adriaan Kok, bariton, 
Frank Bakker, dwarsfluit en Ton van Steen piano brengen favoriet 
repertoire uit 4 eeuwen muziek in solo’s en duetten. 

UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD 
Solveg Steur, namens de werkgroep, 

 
Zondag  1 maart 2015 
in de Grote Kerk aan de Markt te Schagen 
De lente is in aantocht,  
maar wij zijn er al!  
 
Heerlijk eten   Gezelligheid   Muziek!   
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  25 februari  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.  



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

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

Markt 20 1741 BS Schagen
www.deposthoornschagen.nl  deposthoornschagen@xs4all.nl

Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken 
goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. 
Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkun-
dige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel 
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde 
modellen. Maak nu een afspraak.

Z O  h O O r t  h e t

SChAGeN
Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen 
T 0224-212398
E schagen@engelhoorservice.nl 

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen



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
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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

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

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	  	  
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Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’
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