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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
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B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E  

	  
KERKGEBOUW	  
Grote	  Kerk	  (Ingang	  Markt)	   Markt	  23a,	  1741	  BR	  Schagen,	  tel.0224	  297	  860	  
	   Postadres:	  Postbus	  71,	  1740	  AB	  Schagen	  
Kerkje	  Eenigenburg	   Surmenhuizerweg	  29,	  Eenigenburg	  

KOSTER	  
Dhr	  C.P.A.	  van	  Treuren	   Leeuwerikstraat	  8,	  1742	  BB	  Schagen,	  tel.	  0224	  214	  223	  
	   e-‐mailadres:	  koster@pgschagen.nl	  
	   t e v e n s 	   v o o r 	   b e s p r e k i n g 	   v e r g a d e r r u i m t e n 	  
ADMINISTRATEUR	  
Mw	  B.	  Plak–van	  Oostwaard	   Middenweg	  476,	  1704	  BL	  Heerhugowaard,	  tel.072	  57	  27	  426	  

	  e-‐mailadres:	  pgschagen@nexite.nl	  
	  t e v e n s 	   v o o r 	   m u t a t i e s 	  
(verhuizing,	  geboorte,	  huwelijk	  en	  overlijden)	   

	  
Rekening	  PG	  Schagen:	  rek.nr.:	  NL30	  FVLB	  0699.946.433	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen.	  
Voor	  kerkelijke	  bijdragen:	  rek.nr.	  NL93	  FVLB	  0699.543.622	  t.n.v.	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen	  
(vrijwillige	  bijdrage).	  	  Dit	  rekeningnummer	  is	  ook	  voor	  collectebonnen!	  
	  
VOOR 	  ME E R 	   I N FORMAT I E 	   Z I E :	  www.pgschagen.nl	  en	  www.kerkopdemarktschagen.nl	  	  
	  

Stichting Kopwerk, stichting voor protes-
tants-christelijk onderwijs in noordelijk 
Noord-Holland, stuurt 24 protestants-
christelijke basisscholen aan, waarvan twee 
in Schagen.

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

Wilt u informatie hebben, of een kijkje nemen in een van deze scholen,  
neemt u dan contact met ons op. 

De Ark: Gonny Kuiper  Telefoon: 0224 212933  
De Wegwijzer: Machteld Brink Telefoon:  0224 296008 

A nn a M ont an a   b i t te  Ka i  Rand

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

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

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 Schoolweg 2, 1619AL 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 

mailto:koster@pgschagen.nl
mailto:m.c.Aten@hotmail.nl
mailto:ljkooiman@gmail.com
mailto:scriba@pgschagen.nl
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:e-mail.B.Plak-vanOostwaard@inter.nl.net
mailto:pgschagen@nexite.nl
http://www.pgschagen.nl/
http://www.kerkopdemarktschagen.nl/
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TER OVERWEGING 

Michiel Aten 
 

 
 
Het afgelopen seizoen hebben we met een groep mensen in onze gemeente het boek 
“Eindelijk thuis” van Henri Nouwen gelezen en besproken. 
We vonden het een heel mooi boek en we waren het er met zijn allen over eens, dat 
we het vaker dan één keer zouden gaan lezen. Het voert te ver om de hele inhoud hier 
weer te geven, maar als u het wilt, mag u het wel eens van me lenen.  
Het boek vertelt van de zoektocht van Henri Nouwen naar zingeving. Hij komt terecht 
bij de gelijkenis van de verloren zoon. Daarbij laat hij zich inspireren door een schilderij 
van Rembrandt. Henri Nouwen bezoekt het museum waar het schilderij hangt meer-
dere keren en zit dan urenlang te mediteren over de verschillende personen in het 
schilderij.  
De gelijkenis gaat vooral over de vreugde die er is als iemand de weg naar God heeft 
(terug) gevonden. Maar Henri Nouwen ontdekt dat er nog veel meer betekenis zit in 
het verhaal: de verschillende rollen die de vader en de twee zoons hebben. En dat wij 
eigenlijk allemaal die rollen afwisselend in ons leven hebben. Soms zijn wij degene die 
weggaan, de boel de boel laten en alles zorgeloos opsouperen. Soms zijn wij de harde 
werkers, die met lede ogen zien dat zondaars zo gemakkelijk vergeving krijgen. Andere 
keren zijn weer meer zoals de vader, als wij degenen zijn die de handen uitstrekken en 
elkaar een nieuwe kans bieden. 
De vader in de gelijkenis staat natuurlijk vooral voor God, Onze Vader. Zijn huis is ons 
tehuis en onze bestemming.  
Pasen is het feest van de vreugde. Vreugde om de overwinning van het kwaad en de 
dood door de levenskracht van onze Schepper. Met Pasen vieren we dat God ons 
vasthoudt en ons opwacht, hoe lang en hoe ver weg we ook zijn gegaan. We vieren 
dat God ons opwacht, zoals de vader in het verhaal van de verloren zoon, en dat we 
met Hem feest mogen vieren. 
Goede Pasen gewenst! 
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KERKDIENSTEN  

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 

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 

Woensdag  25 maart 2015 
De Bron, 10.45 uur pastoor E. Moltzer 

Grote Kerk, Hans Leijdekkerszaal 
18.00 uur Sobere maaltijd met aansluitend een korte Vesper 

Zondag 29 maart 2015, Palmpasen 
Grote Kerk 



  
 5 

 
  

10.00 uur   Ds. M.C. Aten 
1e collecte   Kerk, instandhouding gebouw 
2e collecte   Kerkinactie/totale werk 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Sonja Bastiaan 
Gastheer   Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker  
Autodienst    fam. van Zanten 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 1 april 2015 
De Bron, 10.45 uur dhr. J. Bruin 

Grote Kerk, Hans Leijdekkerszaal 
18.00 uur Sobere maaltijd met aansluitend een korte Vesper 
19.30 uur  ZWO avond Ilja en Marleen Anthonissen vertellen over hun verblijf in Israel. 

Donderdag  2 april 2015, Witte Donderdag 
Caegstate 
19.30 uur Pastor Mw. L. Kooiman, Heilig Avondmaal 
m.m.v. de Cantorij 
 
Grote Kerk 
19.30 uur   Ds. M.C.Aten, Heilig Avondmaal 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
 
Vrijdag 3 april Goede Vrijdag 
Grote Kerk 
19.30 uur   pastor Mw. L. Kooiman, m.m.v de Cantorij 
1e collecte   Kerk, instandhouding gebouw 
2e collecte   Kerkinactie/totalewerk 
Organist   Hans Stehouwer 

De Bron, 10.45 uur diaken P. Steur 

Zaterdag 4 april 2015, Stille Zaterdag 
Grote Kerk 
19.30 uur  Avondgebed 
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Zondag 5 april 2015, 1e Paasdag 

Grote Kerk 
6.00 uur   Paaswake, Ds. M.C. Aten m.m.v. de Cantorij 
Organist   Caroline Schaap 

9.30 uur   pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte  Paascollecte t.b.v. afdracht quotum 
2e collecte   JOP collecte voor jeugdwerk 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Rieneke Visser  
Gastvrouw   Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Hanny Jouby 
Autodienst   fam. Nicolai 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese 

Maandag 6 april, 2015, 2e Paasdag 
De Bron, 10.45 uur pastoor J. van de Stok 

Zondag 12 april 2015 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds M.C. Aten 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Diaconie  
Organist   Sebastiaan Schippers 
Lector   Nellie Meijnikman 
Gastvrouw   Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
Autodienst    fam. de Visser 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 15 april, 2015 
De Bron, 10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman 

Zondag 19 april 2015 
Grote Kerk 
9.30 uur   Drs. G. Scholten, pastor Gemini Zkh, Den Helder 
1e collecte   Kerk, pastoraat Schagen 
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2e collecte   Kerk in actie, De Glind 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   René Meijer 
Gastheer   Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door  Jelly en Gerrit Leijnse 
Autodienst    fam. Voorbraak 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese 

Woensdag 22 april, 2015 
De Bron, 10.45 pastoor E. Moltzer 

Zondag 26 april 2015 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds M.C. Aten 
1e collecte   Kerk, onderhoud orgel 
2e collecte   Eredienst en kerkmuziek 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Jan Bruin 
Gastvrouw   Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Monique van Vegten en Arjen Poley 
Autodienst    fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst 

LEZINGEN IN DE KINDERNEVENDIENSTEN 

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. 
 
29 maart 2015 – Marcus 11:1-11 - De intocht in Jeruzalem 
Jezus wordt met open armen ontvangen in Jeruzalem. De mensen zwaaien hem toe en 
roepen ‘Hosanna!’ 5 april 2015 –  
 
Johannes 20:1-18 - Het lege graf 
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Maria staat met lege handen, ze heeft niets meer. Of toch? Als Jezus haar naam 
noemt, wordt alles anders 
 
12 april Wandelen in het licht (Johannes 1: 1-7 
 
19 april - Wandelen met elkaar (Johannes 2:3-11) 

BIJ DE DIENSTEN  

Michiel Aten,  Nelie Wagenaar en Wim Voorbraak 
 
In de Stille Week zijn er allerlei diensten in ons kerkgebouw de verzorgingshuizen De 
Bron en Caegstate en het kerkje in Eenigenburg. U vindt bij dit nummer een handige 
kaart met een overzicht. 
Op Palmzondag zou ds. De Meij Mecima uit Den Helder bij ons voorgaan. Helaas heeft 
hij door ziekte zich moeten afmelden, daarom zal Michiel Aten deze dienst overne-
men. Uiteraard zullen er Palmpaasstokken worden gemaakt en in de kerk worden ge-
toond door de kinderen. Zie ook het bericht verderop in dit blad. 
Er zijn geen stilte vieringen dit jaar op maandag en dinsdag. De Raad van Vieren en 
Leren heeft daar van afgezien omdat de Pastorale Raad een langere aanloop met de 7 
woensdagen in de veertigdagentijd verzorgt. 
Woensdag 1 april is de laatste sobere maaltijd met vesperviering, aanvang om 18.00 
uur. Het loont de moeite om dan nog even na te blijven want Ilja en Marleen Antho-
nissen zullen vanaf 19.30 uur met ons in gesprek gaan over hun werk in Bethlehem en 
Jeruzalem. 
Donderdag 2 april is het Witte Donderdag. We vieren dat met een kerkdienst waarin 
ook het Heilig Avondmaal wordt bediend. We zullen een grote tafel in het midden van 
de kerk zetten zodat we het avondmaal zittend kunnen beleven. Datzelfde gebeurt 
tegelijkertijd ook in de Caegstate, samen met de bewoners met medewerking van de 
Cantorij 
Goede Vrijdag, 3 april, zingt onze cantorij delen van het muziekstuk “Als de graankor-
rel sterft”  met Hans Stehouwer aan het orgel en Louise Kooiman als lector. 
Zaterdag 4 april is er een korte stilte-viering. 
Zondagmorgen zijn er twee diensten: om 6 uur ’s morgens is er de Paaswake waarin 
we de opstanding van de Heer, de doopgedachtenis en het Heilig Avondmaal vieren. 
Altijd weer een bijzondere viering die begint in het donker en eindigt in het licht van 
de dag en van het leven. 
Om 9.30 uur is er een gezinsviering met veel aandacht  voor de kinderen. 
Om 10.30 uur is er een dienst in het kerkje van Eenigenburg, waarin voorgaat pastor 
Jos van Steen, die bekend staat als verhalen vertelster. Deze keer zal zij in de huid 
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kruipen van Maria van Kleopas, de vrouwelijke Emmausganger. Zij en haar man zijn na 
de dood van Jezus naar huis gegaan, het verhaal van Jezus was immers over en uit…  
Ook dit belooft dus een bijzondere dienst te worden. Iedereen is van harte welkom!  

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 
 
 

Doop Reinier Peter Jansen op 1 maart 2015 

  
MEELEVEN  

Michiel Aten en Louise Kooiman 

mailto:arjanplomp@gmail.com
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Wij leven mee met mensen in onze gemeente die zich somber en eenzaam of mis-
schien wel depressief voelen. Het is dan een moeizame en zware weg om het leven te 
leven, om weer licht te zien in de tunnel. We wensen allen die hier mee te maken 
hebben kracht en sterkte en uithoudingsvermogen toe. 

AANKONDIGING HUWELIJKSVIERINGEN 

Michiel Aten 
 
De afgelopen maanden hebben drie stellen zich gemeld bij de gemeente voor de inze-
gening van hun huwelijk. 
Het zijn:  
- Martelle Geluk en Ron Veul, nu nog wonend Kievitlaan 66 in Schagen. In de toekomst 
gaan zij terug naar Kanaalkade 57 in ’t Zand. Zij zullen hun burgerlijk huwelijk sluiten 
(om 13.30 uur) in het kerkje van Eenigenburg op 24 april. Daarna vieren wij in een 
kerkdienst de kerkelijke inzegening (om 14.30 uur). 
- Cindy van den Burger en Bas van den Burger, wonend Dr.Harm Smeengestraat 4 te 
Slootdorp, zijn in januari 2015 getrouwd voor de burgerlijke stand en willen hun huwe-
lijk laten inzegenen op 19 mei om 15.00 uur in het kerkje van Valkkoog. Bas is altijd lid 
gebleven van onze gemeente en wil daarom in een kerkdienst van onze gemeente de 
zegen ontvangen. 
- Cora Okel en Dennis Mosssinkhof trouwen voor de burgerlijke stand op 15 juni om 
13.00 in het Slot waarna hun huwelijk om 15.00 uur in de Grote Kerk zal worden inge-
zegend in een dienst waarin (waarschijnlijk) ds. Y van Benthem uit Dirkshorn zal voor-
gaan. 
Namens de gemeente wensen we hen allen veel plezier bij de voorbereiding en een 
mooie huwelijksdag. 

ROMMELMARKT 

Louise Kooiman, Annemarie Ros, Ineke Schenk, Gonnie Smit 
 
Mocht u het gemist hebben: we zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van de 
jaarlijkse rommelmarkt op zaterdag 30 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 eventueel 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 u de aankondigingen in de mede-
delingen en in het kerkblad tegen die tijd in de gaten voor data en tijden. 

mailto:gonniesprosper@gmail.com
mailto:jaapineke@hotmail.com
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VAN DE VOORZITTER 

Bettina de Leeuw den Bouter 
 
De kerkenraad heeft André de Jonge ontheffing als kerkrentmeester gegeven. Vanwe-
ge zijn drukke werkzaamheden kan André onvoldoende tijd aan deze functie besteden. 
De Kerkenraad bedankt André voor zijn inzet. Op de afgelopen KR is verwarring ont-
staan over de besluitvorming over de diensten op Witte Donderdag. Inmiddels is dui-
delijk geworden dat zowel de dienst in de Grote Kerk als de dienst in Caegstate door-
gaat. De verschillende raden/colleges is gevraagd te kijken naar de invulling van dien-
sten in de Caegstate. Op het Moderamen van 16 april komt dit agendapunt weer ter 
tafel.    
We hebben verschillende aankondigingen ontvangen van huwelijksinzegeningen, zo-
wel van kerkleden als van niet leden die graag in onze kerk willen trouwen.  
In de moderamen vergadering hebben we ook gesproken over mogelijke nieuwe 
ambtsdragers. We zijn op zoek naar zowel diakenen als ouderlingen.  
Het bezoekwerk wordt door Louise samen met Wim Voorbraak, Ineke Schenk en Riny 
v/d Wey geïnventariseerd.  
In verband met de 40 dagen tijd zijn en worden spaardoosjes van Kerk in Actie uitge-
reikt.  
Bernard Lucas en Michiel Aten gaan naar de intrededienst van Wilko Nijkamp in Julia-
nadorp op 1 maart.  
In de volgende vergadering willen we het hebben over het opzetten van wijkteams in 
het kader van de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de gevolgen voor 
onze gemeente. Ook de taakverdeling van pastor Louise Kooiman en Ds. Michiel Aten 
komt op de agenda. 

VAN DE ADMINISTRATEUR 

Brenda Plak 
 
IBAN-rekeningnummer 
Bij deze het verzoek aan een ieder om vanaf heden uw IBAN-rekeningnummer te ver-
melden  bijvoorbeeld op het toezeggingsformulier kerkbalans etc.    
Opbrengst concerten Eenigenburg 
De opbrengst van de gehouden concerten in de kerk te Eenigenburg bedraagt over de 
periode 19 oktober 2014 tot en met 1 februari 2015 een netto bedrag van € 608,27  
 
Kerkbalans 2015 
Het toegezegde bedrag voor de actie kerkbalans 2015 bedraagt € 91.347.  
(in 2014 is er in totaal een bedrag ontvangen ad € 97.164) 
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 GESPREKSGROEPEN 

Louise Kooiman 

Ouderen gespreksgroep 
Op dinsdag 17 april zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de grote Kerk 
op de Markt, in de Hans Leijdekkers zaal.  

Het thema zal zijn: kou 
Kou, in de kou staan, verkilling, koude oorlog klinken negatief. Toch varen de natuur 
en ons lichaam wel bij een portie kou op zijn tijd. Maar hoe worden we weer warm. 
Mocht u het leuk vinden om daar over door te praten, dan bent u van harte welkom.  
 
Bijbelgespreksgroep 
Op woensdag 18 maart 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.  

ZWO 

Henk Nicolai, Henk Rieffe en Kees Vestering 
 
Hoewel we doordat Ilja en Marleen Anthonissen, uitgezonden zijn vanuit Schagen, 
sterk verbonden zijn met hun werk bij de Redeemerchurch in Jeruzalem en het 
Bethlehem Bible College, krijgen we door hun weblog ook inzichten in andere projec-
ten van Kerk in Actie in die regio. Uit hun weblog van 24 februari “Tauwasol in-nès, 
Kishoer anashiem”ofwel in het Engels “Connecting people” kunnen we lezen wat het 
betekent om mensen met elkaar te verbinden. 
 
Ilja en Marleen  schrijven:  
In december was er bezoek van twee collega’s van Kerk in Actie, die hier ‘hun’ projec-
ten kwamen bezoeken. Ze kregen ook de kans om kennis te maken met een paar van 
die organisaties. Eén, JCJCR, is een oude bekende van Kerk in Actie, de andere, Seeds of 
Hope, is een nieuw project. Beide organisaties hebben gemeen dat ze toenadering tus-
sen Joden en Palestijnen willen bevorderen.  
 
JCJCR (Jerusalem Centre for Jewish-Christian Relations) 
Dit is een NGO bij ons om de hoek, waar een klein groepje vaste medewerkers onder 
leiding van Dr. Sarah Bernstein in een minikantoortje bergen werk verzet op het gebied 
van educatie. Door speciale lesprogramma’s en cursussen willen ze joodse Israëli’s en 
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Palestijnse christenen meer begrip voor elkaar laten krijgen. Vooral het scholenproject 
voor kinderen van 10 tot 12 jaar vinden ze zeer indrukwekkend.  
Je merkt dat ILja en Marleen onderwijsmensen zijn in hart en nieren. Graag zouden ze 
als vrijwilliger meewerken, maar hun eigen werk laat dat niet toe.  
 
Het andere project is “Seeds of Hope” 
Dit project is opgezet door Tass Saad, een in de VS rijk geworden Palestijn, die tot een 
persoonlijk geloof in Jezus is gekomen en daarna naar het Midden-Oosten is terugge-
keerd om zijn geld te besteden aan de oprichting en het werk van deze NGO. In Neder-
land kennen we hem als de chauffeur van Arafat en als auteur van het boek dat hij 
heeft geschreven over zijn minder fraaie verleden. Waarom heeft hij deze NGO opge-
richt?  ‘We vergeten zo vaak dat God ons heeft geroepen tot verzoening. Met Hemzelf, 
maar ook met onze medemens. Dat gaat boven de politiek van deze wereld uit’.  
Hij heeft Ilja en Marleen hun het kinderdagverblijf Little Hearts laten zien, gelegen op 
de grens tussen Oost- en West-Jeruzalem. Zowel Palestijnse als Israëlische leidsters 
staan op de gemengde groepen van Israëlische, Palestijnse maar ook buitenlandse 
kinderen van over de hele wereld. Er zijn drie voertalen: Hebreeuws, Arabisch en En-
gels, zodat de kinderen ervaren dat taal en cultuur geen barrière (meer) hoeven zijn 
voor gebroederlijk samenleven. Men wil juist laten zien dat God ieder mens op het 
oog heeft, welke taal hij/zij ook spreekt. De bedoeling is om de komende tijd het werk 
in Jeruzalem uit te breiden met een jongerencentrum waar ‘East meets West’. 
Daarna bezochten Ilja en Marleen in Jericho,de laagst gelegen stad ter wereld (260 
meter beneden NAP)  onder andere een kinderdagverblijf en een jongerencentrum 
met overloop naar volwassenneneducatie (computerles en Engels) van “Seeds of Ho-
pe”. Tass Saad zag in Jericho de nood van de grote groep jonge mensen die weinig 
toekomst heeft; bijna 60% van de Palestijnse bevolking is jonger dan 25 en betaald 
werk is schaars. Door middel van zijn programma wil hij jongeren sturing geven in hun 
leven; als ze bij hem komen biljarten en kletsen, hangen ze niet op straat rond. Ilja en 
Marleen  zagen de liefde van de medewerkers voor de kinderen en zijn ook hier onder 
de indruk van de enorme hoeveelheid werk die met een aantal betaalde krachten en 
vrijwilligers verzet wordt. 
En dan horen we Netanjahou zeggen dat de Joden uit Frankrijk naar Israël moeten 
komen vanwege het Anti-judaïsme, terwijl er voor de jongeren die er nu al wonen 
geen werk is. En misschien is de solidariteit van de Moslims met de Palestijnen juist de 
bron van het Anti-judaïsme. Ik gebruik hier het woord Anti-judaïsme in plaats van An-
tisemitisme aangezien de Palestijnen ook tot de Semitische volken behoren. 
 
1 april a.s. komen Ilja en Marleen naar Schagen en kunnen we meer horen van hun 
ervaringen, een programma voor die avond wordt voorbereid, zodat nadere medede-
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lingen in de afkondigingen te lezen zijn. We hopen op een brede belangstelling uit 
onze gemeente en vanuit de andere gemeenten in de classis.  

Op zaterdag 25 april a.s. is de volgende Kerk in Actie Werelddag, dit jaar in Er-
melo.  Via de website www.kerkinactie.nl/werelddag vindt u meer informatie 
over het programma van deze dag. 

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN 

De voorbereidingscommissie 

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. 

WERELDWINKEL  

Hans Nusink 

Voor tassen en manden naar de Wereldwinkel Schagen. 
Deze maand hebben de inkopers van de Wereldwinkel Schagen met name manden  en 
tassen van natuurlijke vezels ingekocht. 
De manden komen uit Bangla Desh, een land in Zuid-Azië, waar we doorgaans alleen 
iets van horen als er weer eens flinke overstromingen zijn. Nu ander, goed nieuws. De 
manden zijn gemaakt door een bedrijf in de hoofdstad Dhaka dat eigendom is van de 
werknemers. Al meer dan 25 jaar maken zij allerlei producten van natuurlijke materia-
len, zoals bamboe, dadelpalmblad, bananenblad, gras en jute. Gelijke lonen, goede 
gezondheidsvoorzieningen, versterking van de positie van vrouwen zijn normale the-
ma´s voor dit bedrijf. Zaken die het bedrijf tot een waardige Fair Trade producent ma-
ken. 
Mooie, bijzondere, handgemaakte dierfiguren van oud metaal en boomstroken uit 
Zimbabwe trekken zeker de aandacht in de Wereldwinkel Schagen onder de toren op 
de Markt. Zo ook kleurrijke vazen uit Indonesië en tassen uit Madagaskar. Komt dat 
zien!!! 

FRIES LIEDBOEK (LIETEBOEK FOAR FRIEZEN OM UTENS)  

Ds. Rieks Hoogenkamp 
 
Op zaterdag 25 mei 2013 werd het nieuwe ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en 
kerk’ gepresenteerd in Monnickendam aan de Protestantse Kerken. Een groot feest 
voor 3000 mensen met officiële momenten en informele contacten in 40 (!)work-

http://www.kerkinactie.nl/werelddag


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
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shops. Eten en zingen, mooi weer en het gevoel dat er (ook) mooie dingen in de kerk 
te beleven zijn. Wat blijkt nu? In Friesland hebben ze nu al dat hele Liedboek in het 
Fries vertaald.  
Zaterdag 18 april is de officiële aanbieding in de Grote Kerk van Leeuwarden. De eer-
ste druk van het Lieteboek is dan klaar. Zelfde prijs, zelfde uitgever als het Liedboek. 
Geen enkele andere streek presteert zo iets! Maar zullen Friezen uit de rest van Ne-
derland naar die aanbieding gaan? Een idee wordt geboren. Stel je voor dat we dit 
boek een week later ook presenteren aan alle Friezen om utens. In het midden van het 
land, in Culemborg, de navel van Nederland. Er zijn meer Friezen buiten het Heitelân 
dan er binnen. 
Vaak blijkt taal in de diaspora levenskrachtig: in familieverband, vriendschappen, ge-
zin, huwelijk of als laatste wijkplaats in het hoofd. Heel belangrijk voor liederen met 
een vaak grote emotionele waarde. Er wordt (nog) Fries gesproken, gelezen en ge-
dacht buiten Friesland. It Lieteboek is ook voor thuis. We gaan 25 april een feestelijke 
presentatie organiseren speciaal voor ‘om utens’. 
Meer informatie over de lieddag is te lezen op onze website www.pgschagen.nl 

 

Advertentie 

Vestering Administratie en Belastingen  
Abeelstraat 7, Schagen 
Koningsspil 42, Sint Pancras (hoofdadres)  
Tel.: 06 – 48 52 78 30             
E-mail: info@vesteringadministratie.nl  
             
We doen graag uw Belastingaangifte 2014 of Voorlopige Teruggave!  
Voor particulieren:  
Inkomstenbelasting / Voorlopige Teruggave – Persoonlijke financiële planning – Toeslagen – 
Erfbelasting – juridische bijstand – Erfrecht en Vermogensrecht  – en alle overige belastingen 
en financiële zaken en advies. 
Voor bedrijven: 
Boekhouding/inboeken facturen/kas/bank  – Jaarrekening/opstellen Balans en Winst/Verlies 
rekening – Loonadministratie / Salarisstroken – Inkomstenbelasting – Vennootschapsbelasting 
– BTW / Omzetbelasting –Loonbelasting – Jaaroverzichten voor banken/instellingen – en alle 
overige belastingen en financiële zaken en advies. 

“Belastingformulier een probleem?  Met behulp van Kees zo gedaan” 
U kunt bij mij trecht voor hulp, vragen en advies. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 
Met vriendelijke groet, Kees Vestering, tel.: 06 – 48 52 78 30 of mail: 
kees@vesteringadministratie.nl 
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STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË   

Leo Witte 

Reis naar Roemenië januari 2015, Deel 2. (Deel 1 stond in de vorige Onze Kerk) 
 

De volgende morgen is het koud, echt 
koud. Wie haalt het in z’n hoofd om bij -
20 graden een vrachtwagen te gaan 
lossen. Wij dus. Het is 8 uur. 
We zouden hulp krijgen van tien man 
van de brandweer, er is er al één. Voor 
het lossen van de vrachtwagen hebben 
we een tractor nodig, geen tractor dus. 
De brandweermannen komen binnen 
druppelen maar een paar honderd me-
ter met alle spullen naar de sporthal 
lopen gaat het niet worden. Inmiddels 

komt de bestelwagen van de Gemeente de benodigde pallets brengen die we nodig 
hebben om de spullen uit te stallen, ook de kledingrekken worden opgehaald. Het 
blijkt dat de tractor door de kou niet wil starten maar een half uurtje later komt er 
toch gang in. De tractor is er, de mannen zijn er, lossen maar. Na een uurtje in de bui-
tenlucht begin je echt te merken dat de temperatuur invloed heeft. Ik ben de laatste 
dagen niet helemaal fit en m’n stembanden blijken kennelijk wat gevoelig voor de kou. 
Met moeite kan ik mij nog verstaanbaar maken.  
Het gaat snel. Om 11 uur is de vrachtwagen leeg en na een gezamenlijk bakkie ver-
trekken de chauffeurs en gaan wij in de sporthal aan de gang. We maken van de 

sporthal een provisorische winkel. Met 
een meegenomen touw en gekregen 
gordijnen maken we een afscheiding 
tussen winkel en voorraadruimte. De 
pallets worden op hun plek opgebouwd 
en tafels langs de kant. We leggen keuri-
ge stapeltjes neer, dames, heren, kinde-
ren, baby’s, handdoeken, beddengoed, 
enz. We zijn die middag en de volgende 
ochtend aan het sjouwen.  
De volgende middag mogen de groepen 
komen. Voor een habbekrats mogen ze 
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de spullen meenemen. Wij willen minimaal de kosten er uit hebben en wat er meer 
overblijft komt weer bij het kindertehuis of de bevolking terecht. 
Van de nette stapeltjes is in korte tijd niets meer over. Ook komen er mensen met 
vragen of je dit of dat hebt. Soms heeft Magda in haar herinnering dat ze zoiets gezien 
heeft, maar als je dat wilt vinden is het als een speld in een hooiberg. 
De ‘verkoop’ verloopt goed en gezellig. Het zijn betrekkelijk lange dagen. Rond negen 
uur beginnen we. Hier en daar een bezoekje en nog wat tijd in de sporthal. Meestal 
eten we in het kindertehuis en voor twee uur zijn we terug in de sporthal. Om twee 
uur gaat de deur open en mogen ze naar binnen. De laatste dag hebben we geteld en 
waren er meer dan 70 personen binnen 10 minuten binnen. We gaan door tot 8 uur 
s’avonds. 
Na 8 dagen stoppen we. De volgende morgen beginnen we op tijd met opruimen en 
hebben we hulp van een drietal dames van het kindertehuis. De pallets en kledingrek-
ken worden opgehaald door de Gemeente en voor 12 uur zijn we klaar. Onze vrije tijd 
kan nu beginnen. We moeten nog bij wat vrienden komen eten, naar het kindertehuis 
en het begeleid wonen. We hebben zelfs een paar dagen over om vrij te besteden. 
Nou wat wil je nog meer. 
Wordt vervolgd! 

‘STICHTING FRIENDS FOR BRIKAMA’ 

Monica Wildeboer 
 
Sinds vier jaar ondersteunen wij samen met een bevriend echtpaar een gezin in Gam-
bia. Het betreft een weduwe en haar drie kinderen. Zij wonen op het platteland in een 
dorpje Jalambang wat grenst aan de tweede grootste stad van Gambia, Brikama. Toen 
wij dit gezin leerde kennen zaten de kinderen niet meer op school omdat na het over-
lijden van vader er amper meer inkomen was en de kinderen dus om die reden van 
school af moesten. Inmiddels is door onze financiële hulp de oudste zoon,  Bakary (24) 
4e jaars student computer techniek. De tweede zoon, Karanba (18) zit in de examen-
klas van het voortgezet onderwijs en de jongste, een meisje, Fatou (12) zit sinds vorig 
jaar voor het eerst op school. Naast dit gezin steunen wij ook de Jamisa school in Bri-
kama. Wij hebben al jaren heel prettig contact met Basadi Gassama, één van de do-
centen van die school. Afgelopen november zijn wij met z’n vieren voor het eerst naar 
Gambia gegaan en hebben ons gezin ontmoet en ook de school bezocht. We waren 
zeer geraakt door de armoede in Gambia, door de lieve mensen en door het zien dat 
alles wat wij financieel hadden gedoneerd tot die tijd zó fantastisch op z’n plek geko-
men is. Maar er is nog zoveel te doen! Het gezin heeft geen elektriciteit en geen eigen 
waterput. En het golfplaten dak is in slechte staat. Het dorpje Jalambang bestaat uit 
zo’n 70 huisjes en 95% van de inwoners is echt arm. Inmiddels zijn wij een stichting 
geworden: ‘Friends for Brikama’ en we hopen door middel van sponsors en donaties 



  
 18 

 
  

nog heel veel mooie dingen te gaan realiseren voor het dorp en de school. Met behulp 
van een power point presentatie wil ik u graag meer vertellen over dit gezin en onze 
ervaringen. De avond is op dinsdag 24 maart om 20.00 (inloop v/a 19.45) in de pasto-
rie van de R.K. Kerk. Ik hoop velen van u die avond te mogen ontmoeten en onze 
droom met u te delen. Het zou fijn zijn als u even laat weten als u wilt komen i.v.m. 
het aantal plaatsen en koffie/thee. Dat kan via mail: mcwildeboer@planet.nl of tel. nr. 
0224-214208. Met vriendelijke groet, Monica Wildeboer namens het bestuur van de 
stichting. 

ACTIVITEITENROOSTER PG SCHAGEN MAART-APRIL 2015 

19 maart Donderdag Paulus gesprekskring  20.00 uur  bij Ds Aten thuis 

24 maart  Dinsdag Diaconale Raad 20.00 uur Grote Kerk 

1 april Woensdag Ilja en Marleen Anthonissen 
vertellen over hun werk in 
Israel 

19.30 uur Grote Kerk 

2 april Donderdag Moderamen 20.00 uur Grote Kerk 

7 april Dinsdag College Kerkrentmeesters, db 9.00 uur Wulpenhof 3 

9 april Donderdag Paulus gesprekskring 20.00 uur bij Ds Aten thuis 

14 april Dinsdag Kerkrentmeesters 9.00 uur Grote Kerk 

17 april Dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

23 april Donderdag Pastorale Raad 19.30 uur Grote Kerk 

 

MUZIEK IN EENIGENBURG 

 

 
 

15 
maart 

Zang en Mu-
ziek 

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

 12 
april 

Zang/muziek Double You See. Twee zangeressen, twee muzikanten met 
meerdere instrumenten, maken samen in diverse muziekstijlen 
méér muziek! 

mailto:mcwildeboer@planet.nl
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UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD 

Solveg Steur, namens de werkgroep, 
 

Zondag  19 april 2015 
in de Grote Kerk aan de Markt te Schagen 

De laatste gemeentemaaltijd van het seizoen,  
even lekker en gezellig als de eerste.  

 
Ook u bent van harte welkom! 

 
 

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. Deze kunt u reserveren tussen 14.00 en 15.30 uur via 
het nummer 272888. Indien u onze gast wilt zijn, geeft u zich dan direct op om teleur-
stelling te voorkomen.  
Opgave vóór woensdag  15 april  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.  

 
 
Woensdag 4 april vertellen Ilja en Marleen Anthonissen over hun werk in Jeruzalem 
en Bethlehem.  De avond begint om 19.30 uur. U kunt hun al ontmoeten tijdens de 
sobere maaltijd om 18.00 uur.  Daarvoor moet u wel reserveren bij Truus Folkertsma 
tel.  0224 298403 uiterlijk maandag 30 maart voor 19.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom! 



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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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?’


