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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
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www.wereldwinkelschagen.nl
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B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E  

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

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

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

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

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

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

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

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

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

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

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

PASTORES 

Ds M. C.  Aten  Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen;         0224 850664 
e-mailadres: m.c.aten@hotmail.nl 
Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag. Voor vragen of ver-
zoeken buiten deze werktijden 06-10811430.  

Mw L. Kooiman 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 

TER OVERWEGING 

Adriaan Rodenburg 

Geloof in het goede 
In dit winterseizoen (volgens de kalender!) neem ik deel aan de gespreksgroep ‘Wat 
geloven wij?’ van onze Schager protestantse geloofsgemeenschap. Vanaf het begin 
heb ik (en ik ben, geloof ik, niet de enige) de neiging om er ‘eigenlijk’ achter te zeggen. 
Een paar jaar geleden, bij het samenstellen van de jaarlijkse activiteitengids, kwam 
een dergelijke gespreksgroep al eens ter sprake maar het kwam er toen niet van. Maar 
nu komt maandelijks een kleine groep samen om te praten over wat het geloof - voor 
de meesten meegekregen in hun jeugd - op dit moment betekent. Terwijl ik dit schrijf 
zijn net de Paasdagen voorbij. Veel zang op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paas-
morgen. Stille vieringen in de Veertigdagentijd en op Stille Zaterdag. En alles maakte 
dit jaar meer indruk dan ooit. Ongetwijfeld door de gezondheidsproblemen van mijn 
partner Rik. Juist de verhalen over het lijden van die Joodse Rabbi, die ons door zijn 
inspirerende woorden en daden tot op de dag van vandaag probeert duidelijk te ma-

mailto:m.c.Aten@hotmail.nl�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
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ken waar het in die Bijbelverhalen om gaat. En dan op de vroege Paasmorgen het zin-
gen van de Apostolische Geloofsbelijdenis. ‘Geleden onder Pontius Pilatus, gekruisigd, 
gestorven en begraven, nedergedaald ter helle’. Die woorden bepalen je bij alles wat 
er in onze wereld is gebeurd, gebeurt en zal gebeuren. Want lijden - ziekte, oorlog en 
natuurrampen - is van alle tijden. Vandaag horen we van de gruwelijke wandaden van 
Islamitische Staat in het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk in Syrië. Het is maar 
één voorbeeld van alle gruwelijkheden die dagelijks de krantenkolommen vullen. Je 
denkt soms dat mensen niet of niet meer in staat zijn elkaar dat aan te doen. Maar 
eigenlijk weet je wel beter. Het is nooit anders geweest en het zal nooit anders zijn. 
Als kind leerde ik dat we hier op aarde - ik vat het kort samen maar laat het geen kari-
katuur lijken - leefden ‘in een tranendal’, dat het ‘hier beneden’ niet was. ‘Achter de 
starren daar zal het eens blinken.’ Wat ik me daarbij moest voorstellen? ‘Wederop-
standing des vleses?’ We zeggen of zingen het in die zelfde Apostolische Geloofsbelij-
denis. Maar hoe en wat en waar? Dat is in mijn leven er niet duidelijker op geworden. 
Geen onbelangrijk onderwerp, juist rond het Hoogfeest (mooie katholieke uitdrukking) 
van Pasen. 

Voor de opmaak van het kerkblad De Fenix van 
onze zustergemeente Nieuwe Niedorp e.o. zocht 
ik op internet naar uitspraken van meer of minder 
bekende personen. Eén zo’n uitspraak die ik te-
genkwam en die in het Paasnummer van dat 
kerkblad is opgenomen wil ik u niet onthouden. 
 
Een protestantse predikant in een provinciestad 
in ‘het Westen des lands’ in gesprek met de Evan-
gelist Johannes. 
 
“(..) Maar meneer Johannes, zei ik, is Pasen dan 
verzoening met de dood?? 
‘Zeker’, antwoordde hij, ‘dat had je niet gedacht, 
hè? Het betekent dat je juist daarom heel intens 
moet leven. Niet verslappen, niet vegeteren, maar 
echt leven – met alle aandacht leven!” 

 
Alle aandacht deze dagen voor ons en de intens 
uitgesproken Paaswensen op de vroege Paasmor-
gen voelden dit jaar nog meer dan anders als Op-
standing. Het graf was leeg. 
  

Johannes met de gevleugelde adelaar, 
“omdat in zijn evangelie de woorden een 
hoge vlucht nemen en hij met scherpe blik 
Gods geheimen doorziet” 
Naar Ireneus van Lyon († 202;) en Hippolytus 
van Rome(† 235). 
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KERKDIENSTEN  

Zondag 19 april 2015 
Grote Kerk 
9.30 uur   Drs. G. Scholten, pastor Gemini Zkh, Den Helder 
1e collecte   Kerk, pastoraat Schagen 
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 

Woensdag 29 april 2015 
De Bron vervalt 

Zondag  3 mei 2015 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. P. Verhoeff, Alkmaar 
1e collecte   Kerk, kosten kerkblad 
2e collecte   Amnestie Schagen 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector    Annemarie Ros 
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Gastvrouw   Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Gerie Koning en Gerda Bulens 
Autodienst    fam. van der Woude 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur    Pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte   Kerk, onderhoud gebouw 
2e collecte   Amnestie Schagen 
Organist   Ed van Loon 
Gastheer   Huib Wagenaar 
 
Woensdag  6 mei 2015 
De Bron, 10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman 

Zondag 10 mei 2015 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds M.C. Aten, Heilig Avondmaal m.m.v. Cantorij 
1e collecte   Kerk, jeugdwerk Schagen 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Janny de Visser 
Gastvrouw/heer  Fam. van der Plas 
koffie wordt verzorgd door Tineke Buis en Froukje Bosch 
Autodienst    fam. van Zanten 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 13 mei  2015 
De Bron, 10.45 uur pastoor J. van de Stok 

Donderdag 14 mei 2015, Hemelvaartsdag 
Geen diensten! 

Zondag 17 mei 2015, Wezenzondag 
Grote Kerk 
9.30 uur   Drs. G. Scholten, pastor Gemini Zhs Den Helder 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Sebastiaan Schippers 



   6  
  

Lector   Sonja Bastiaan 
Gastheer   Geert Bakker 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Guus de Jong 
Autodienst    fam. Nicolai 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese 

Woensdag 20 mei 2015 
De Bron vervalt 
 
Donderdag 21 mei 2015 
Caegstate 
10.45 uur Ds. A. Blokker, Callantsoog 

LEZINGEN IN DE KINDERNEVENDIENSTEN 
Wim Voorbraak, onder voorbehoud. 
 
19 april  Wandelen met elkaar (Johannes 2:3-11) 
26 april   Wandelen als kinderen aan Gods hand (1 Johannes 2:28-3:10) 
3 mei  Wandelen met Christus (1 Johannes 5:1-12) 
10 mei Liefde voor/verlangen naar de Bruidegom (Hooglied 1:1-8 en 

Hand. 1:6-8) 
17 mei  Bijeen zijn zonder Bruidegom(Hooglied 3:1-5 en Hand. 1:12-14) 
24 mei De liefde van de Bruidegom (Hooglied 3:1-5+4:16 en Hand. 2:1-11) 

 
BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak, Nelie Wagenaar 
 
In de deze periode tussen Pasen en Pinksteren gewone diensten met vertrouwde 
voorgangers. De dienst op 3 mei in Eenigenburg is een kerkdienst “tussen kerk en 
kunst”met dhr. Hulshof met zijn verzameling ansichten. 
 Er is geen dienst op Hemelvaartsdag 

MEELEVEN EN FELICITATIES 
Michiel Aten en Louise Kooiman 

Wij feliciteren Hanneke en Evert Muntjewerf die op 26 maart jl. 50 jaar getrouwd wa-
ren. Hanneke is al jarenlang onze vaste organist. In de kerk hebben we, de zondag 
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erna,  er aandacht aan besteed, haar toegezongen en gefeliciteerd. Wij wensen Evert 
en Hanneke samen alle goeds voor in de toekomst, samen met hun kinderen en klein-
kinderen.  
Wij leven mee met Rik Learmoes. Hij dacht dat zijn aangezichtspijn onder controle 
was, maar helaas is het in alle hevigheid terug gekomen. Na een ziekenhuisopname 
mocht hij weer, met pijnstilling, naar huis. Rik hoopt dat er binnenkort een behande-
ling zal zijn waardoor de pijn weer beter onder controle blijft. Wij wensen hem en 
Adriaan veel sterkte en geduld toe in deze intensieve periode. 

We leven ook mee met Nel 
Kloosterman van Piet Mon-
driaanpark 24. Het is een 
spannende periode geweest 
omdat zij vanwege hartpro-
blemen opgenomen is ge-
weest in het ziekenhuis in 
Alkmaar. Zij is inmiddels 
weer thuis en de operatie 
lijkt geslaagd. 
Zij ervaart veel steun van 
haar kinderen en kleinkin-
deren en ook namens de 
gemeente wensen wij haar 
alle goeds toe. 
  
Wij wensen Ron Veul en 
Martelle Geluk alle goeds 
toe bij de voorbereiding van 

hun huwelijksdag op 24 april a.s. De kerkelijke inzegening van het huwelijk zal om 
14.30 uur plaats vinden in het kerkje van Eenigenburg. 
Bas en Cindy van den Burger zullen op dinsdag 19 mei a.s. hun huwelijk laten inzegen. 
De kerkdienst begint om 14.30 uur in het kerkje van Valkkoog. (In een eerder nummer 
van Onze Kerk stond foutief 15.00 uur vermeld) 
Ook hen wensen wij alle goeds toe bij de voorbereiding van deze dag. 
Wij leven mee met alle zieken in onze gemeente. Dat zij Gods nabijheid mogen erva-
ren en dat zij zich gedragen weten door de gebeden van onze gemeenteleden. 

GEMEENTEAVOND 19 MEI 
Wouter Vrolijk 
Op dinsdag 19 mei zal er een gemeenteavond gehouden worden in de Hans Leijdek-
kerszaal van de Grote Kerk. De avond begint om 19.30 en het zwaartepunt ligt bij het 

Hanneke Muntjewerf wordt " in de bloemen  gezet 
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presenteren en toelichten van de jaarrekeningen van de gemeente en de diaconie. 
Aansluitend zal de predikant de Tsjechische film “de Brug” vertonen. 
 
In voorgaande jaren vond de financiële verantwoording plaats op een zondag aanslui-
tend aan de kerkdienst. Het voordeel daarvan was de toegankelijkheid, het nadeel was 
dat door deze setting de behandeling beperkt moest blijven.  
Uit binnengekomen vragen is duidelijk geworden dat er bij een aantal gemeenteleden 
de behoefte leeft om de financiën diepgaander te behandelen; om die reden is ervoor 
gekozen om er dit jaar een separate avond aan te wijden, waar beide jaarrekeningen 
volledig behandeld worden en er alle gelegenheid is om opkomende vragen te beant-
woorden. 
Na de pauze zal de film starten. De film gebaseerd is op het thema van Joh 3: 15. (God 
heeft zijn zoon aan de wereld gegeven opdat wij leven) Hoe kunnen wij ons Gods lief-
de voorstellen als wij dit in onze menselijke taal van nu uit drukken? De filmmakers 
hebben een moderne verbeelding geschapen van dit Bijbelse thema. Na de film  is er 
gelegenheid om met de predikant hierover na te praten. 
Alle gemeenteleden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. 
 

 
 Jong en oud op Palmpasen 

HET WAREN ME WEER DE WEKEN WEL! 
Wim Voorbraak 
 
Dit jaar voor het eerst de uitgave van een 40 dagenboekje onder redactie van de Pas-
torale Raad vooral Hermien Bakker, Jan Bruin en Louise Kooiman: voor elke dag een 
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opdracht en/of  tekst die het overdenken waard was en is. De gedachten zijn ook 
bruikbaar als opening of sluitingen van vergaderingen heb ik zelf al gemerkt.  
De 40 dagentijd startte met een dienst van Gert Scholten als voorganger met Sebasti-
aan Schippers als organist. De overdenking eindigde met een improvisatie op de song 
“Somewhere over te rainbow”, die  vele malen terugbeluisterd is via onze website. De 
zondag daarop konden we luisteren naar het Christelijk Mannenkoor uit Den Helder. 
Alle diensten verzorgden de dames van de “bloemengroep”de bloemschikking voorin 
de kerk rond het thema van de dienst. 
Elke woensdagavond was er in de Hans Leijdekkerszaal een sobere maaltijd met een 
vast groep bezoekers. De laatste avond was een speciale, er waren er ruim dertig  
meeëters.  Later op de avond  vertelde Ilja en Marleen Anthonissen over hun werk in 
Jeruzalem en Bethlehem. Hierover elders in dit blad meer. 
T ijdens de Paasveewoensdag was de maaltijd bij Jan en Hermien van Laar thuis. Elke 
maaltijd werd gevolg door een korte Vesper aan de hand van een thema van het Hon-
gerdoek. De Vespers werden geleid door Jan Bruin. 
Altijd weer een hoogtepunt, zeker voor onze peuters en kleuters in onze gemeente, is 
de optocht door de kerk op Palmzondag met de zelfversierde palmpaasstokken. 
 

 
Sobere maaltijd met woestijnsoep. 
 
Altijd weer bijzonder belevenis blijft de Paaswake: je moet er vroeg voor je bed uit! 
Maar alleen de tocht naar de kerk, terwijl de natuur ontwaakt, is al een belevenis. 
Tijdens het Paasontbijt zat ik naast een mevrouw uit Witten in het Ruhrgebied, vlakbij 
Dortmund. Het was dit jaar haar derde paaswake bij ons in de kerk. Ze logeerde in 
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Grote Keten. Om 5 uur stond ze al het ijs van de voorruit van haar auto te krab-
ben.Maar het was het waard vond ze!  In de dertig jaar dat paaswakes in onze ge-
meente georganiseerd worden was het de eerste keer dat het niet lukte om tijdens de 
avondmaalsviering een complete kring te maken langs de buitenmuren van de kerk. 
Wat bezoekersaantal zijn we aan een kleinere kerk toe. Volgend jaar is de paaswake 
weer een keer op de avond voor Pasen vanwege de overgang naar de zomertijd in 
hetzelfde weekend. Misschien dan weer met meer bezoekers, maar zonder overgang 
van donker naar licht. 
 
Aan maar liefst 3 diensten werkte onze Cantorij onder leiding van Wijnand Kramer 
mee. Ook is de Cantorij weer gevraagd bij de komende dodenherdenking op 4 mei in 
onze kerk en hij een huwelijksvoltrekking. Drie keer werd ook deze week het Heilig 
Avondmaal gevierd, alles voorbereid door de Diaconie.  
Wie heeft trouwens J van N gezien?  Zijn graf is leeg! Dit was het thema van de gezins-
dienst op eerste paasdag. Medewerking werd verleend door leden van Soli Deo Gloria 
uit Breezand. Ook hierover meer op de website, pagina “” Hoogtepunten”. 
 

 
Vesper onder leiding van ouderling Jan Bruin 
 
Wanneer je , zoals uw redacteur intensief deelneemt aan de activiteiten in de 40 da-
gen tijd, raak je onder de indruk van al het werk dat door vrijwilligers binnen onze 
meente  in zo’n periode tot stand komt. Niet alleen onze voorgangers verblijven,  
wanneer ze niet aan het werk zijn, buiten Schagen maar ook geen van onze organisten 
woont in Schagen. Toch lukt het elke weer om voor elke dienst een voorganger te vin-
den evenals een organist.  
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Het zijn Tineke Dwarswaard en Hanneke Muntjewerf die elk jaar er weer voor zorgen 
dat we ieder zondag een voorganger en een organist hebben. Dit proces is voor 2016  
kortgeleden al weer gestart. Je moet er vroeg bij zijn om voorgangers en organisten 
vast te leggen. Dit jaar  leek het even mis te gaan vanwege de dubbele avondmaals-
dienst op Witte Donderdag. Maar door inspanning van Wijnand Kramer en Gerda 
Heddes kon ook hier weer een oplossing gevonden worden: René Sytsma  
 
De kans is groot dat, wanneer je aan een opsomming van het noemen van mensen 
“achter de schermen” begint, mensen vergeet. Darvoor excuus. Wat dacht u van Wik 
de Visser en Huib Wagenaar die er voor zorgen dat de liturgieën worden samengesteld 
en afgedrukt. En de paaseitjes  die uitgereikt zijn dan? Die waren weer door de be-
zoeksters van de inloopochtend onder leiding van Annemarie Voorbaak samen ge-
steld.   
 
 Dan heb ik het niet over het bezoekwerk van onze ouderenbezoekers of de productie 
van dit kerkblad. Dit zijn activiteiten die het hele jaar worden uitgevoerd. De productie 
van de wekelijkse mededelingen, kindernevendienst, crèche en catechese, koffie-
schenk(st)ers, gastheren- en vrouwen, bejaardenvervoer, activiteiten die keren terug 
bij elke kerkdienst. 
Ja,  er gebeurt nog al wat in In die Grote Kerk op de Markt. Iets daarvan is terug te zien 
op de foto’s verspreid in dit blad en op de website pagina “Hoogtepunten”. Allemaal 
feiten die een keer genoemd moeten worden en waarvoor we als gemeente dankbaar 
voor kunnen zijn dat ze gebeuren 
 
Tot slot een laatste hoogtepunt : Op tweede Paasdag vierde in een rusthuis in Hippoly-
thushoef, een van onze eerste vrouwelijke ouderlingen in de Gereformeerde Kerk, 
mevrouw Roelie Veldhuis,  haar 97ste verjaardag, een beetje staffig en met een grote 
letter bijbel, maar op haar plek op Wieringen. Van harte gefeliciteerd! 

VAN DE RAAD VAN KERKEN:  
OECUMENISCHE DIENST; VOORAANKONDIGING 
Adrie Rozing 
 
De Oecumenische viering op Tweede Pinksterdag (25 mei a.s.) zal dit jaar gehouden 
worden in de Grote Kerk op de Markt. 
Gewoontegetrouw wordt deze dienst in de RK kerk in Schagen gehouden. Maar omdat 
het orgel gerestaureerd wordt en juist dat weekend zal zwijgen wijken wij met welwil-
lende medewerking van de Kerkenraad van de PG Schagen uit naar de Grote Kerk. 
Aanvang van de viering: 10.00 uur. 
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BIJBELS KOKEN 
Michiel Aten 
 
Op vrijdag 8 mei a.s. gaan we weer Bijbels koken en eten. Wat we precies gaan koken, 
blijft nog even een verrassing, maar het voorjaar heeft er zeker mee te maken. Maar 
om u een idee te geven: de eerste keer hebben we gekookt zoals Sara gedaan zou 
hebben en in december hebben we met elkaar een speciale Chanoeka-maaltijd bereid 
en opgegeten. Iedere keer was het erg lekker! 
U mag zich aanmelden bij Magda Witte: 0224-298195 of Truus Folkertsma 0224-
298403. Als u niet in de gelegenheid bent om mee te helpen met het voorbereiden, 
mag u wat later komen om aan te schuiven bij de maaltijd! 
Het koken begint rond 15.30 uur, de maaltijd om 18.00 uur. 
 

 
Afsluiting van de zoektocht naar J van N.: Janneke van Laar met de jongste 
kinderen uit de gemeente 

ROMMELMARKT 
Louise Kooiman, Annemarie Ros, Ineke Schenk, Gonnie Smit 
 
Nog maar twee maanden en dan houden we alweer de jaarlijkse rommelmarkt. Za-
terdag 30 mei a.s. wordt het weer gezellig druk in de kerk. 
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In een eerder bericht hadden we al aangegeven dat er dit jaar een Rad van Fortuin zal 
zijn. Daar hebben we uw medewerking voor nodig. Graag willen we onze kerkleden 
vragen om cadeautjes te doneren die we kunnen gebruiken voor het Rad van Fortuin. 
Wat voor cadeautjes bedoelen we dan? Stelt u zich nou eens voor dat u een lotnum-
mer van het Rad van Fortuin heeft. Wat zou u graag willen winnen? Misschien dat u 
dat aan ons kunt doneren. Andere voorbeelden zijn: een bon (bioscoop, boeken), een 
fles wijn, een setje handdoeken, een flesje douchespul van bijvoorbeeld het merk Do-
ve, een leuk spel, een puzzel, etc. Wat vindt u leuk om te krijgen? Dat soort kleinscha-
lige cadeautjes willen we gaan verzamelen. 

Hoe gaan we dit doen? Op de zondag 3, 10, 17 en 24 mei a.s. zal er een doos of krat in 
de kerk klaar staan, waar u uw spullen kunt inleveren. In de dienst ervoor en tijdens de 
diensten zelf zullen we dit nog afkondigen om u er nog eventjes eraan te herinneren. 
Doet u mee? Alvast hartelijk dank! 

En natuurlijk kunt u ook nog uw tweedehands spullen bij ons kwijt. U kunt alvast spul-
len (boeken, platen, cd’s, kinderkleding, tweedehands spullen) brengen naar Gonnie 
Smit  (0224-223075, gonniesprosper@gmail.com) of Ineke Schenk (0224- 
296533, jaapineke@hotmail.com). Bij noodzaak kunnen de spullen eventueel ook ge-
haald worden. En anders kunt u de donderdag en vrijdag voor de rommelmarkt op 
zaterdag 30 a.s. mei uw spullen zelf bij de kerk afleveren. Houdt de aankondigingen en 
de mededelingen en het kerkblad tegen die tijd in de gaten voor data en tijden. 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 

Ouderen gespreksgroep 
Op dinsdag 14 april a.s. zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de Grote 
Kerk op de Markt, in de Hans Leijdekkerszaal.  
 
Het thema zal zijn: 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  13 mei a.s. is de volgende bijbelgesprekskring in de Grote Kerk op de 
Markt.  We beginnen om 14.00 uur. 
 

mailto:gonniesprosper@gmail.com�
mailto:jaapineke@hotmail.com�
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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 

Als u dit leest ben ik weer terug in Nederland na familiebezoek in Australië. Ook Pasen 
is weer voorbij en ik hoop dat u mooie dagen heeft gehad. In de kerkenraad van 4 
maart jl. hebben we Leen van den Donker dispensatie verleend. Ik wil hem hierbij 
nogmaals bedanken voor zijn inzet.  

Ook hebben we gesproken over de begroting. Op 18 mei organiseert de kerkenraad de  
jaarlijkse gemeenteavond.  Naast de financiële cijfers  wordt ook een film vertoond op 
deze avond. Verder hebben we in de kerkenraad over communicatie gehad. We zeg-
gen niet altijd wat we bedoelen en soms zeggen we teveel of te weinig. We gaan het 
hier zeker meer over hebben.  
 

EEN AVOND MET…. ILJA EN MARLEEN ANTHONISSEN 
Michiel Aten 
 
Midden in de Stille Week, op 1 april jl., hadden we een ontmoeting met Ilja en Mar-
leen in de Grote Kerk. Een groep mensen uit onze gemeente en van verder weg had 
zich verzameld in de Hans Leijdekkerszaal om hen (opnieuw) te ontmoeten. 
Inmiddels zijn ze nu een jaar aan het werk. Ilja in Bethlehem, aan een bijbelcollege als 
adviseur. Het Bethlehem Bible College leidt studenten op tot het werken in de kerken 
daar, vooral in de Palestijnse gebieden. Marleen doet pastoraal werk vanuit de Luther-
se kerk in de oude stad van Jeruzalem. Deze kerk staat vlak bij de Heilige Grafkerk, en 
is gesticht in de 19de eeuw voor de Duitstalige pelgrims. Tegenwoordig is de kerk een 
plek van ontmoeting en kerkdiensten voor allerlei protestants bezoekers, ook Neder-
landse.  
Ilja en Marleen begonnen de avond met een uitdagende quiz: allerlei vragen over Isra-
el en de Palestijnse Gebieden waarmee ons beeld weer even bijgesteld werd. Vergele-
ken met het land dat Jozua aantrof, lijkt het nu geen land van melk en honing. De ge-
middelde Israëliër heeft maar ongeveer de helft te besteden per dag vergeleken met 
ons, de Palestijn heeft nog veel minder. Dan is het schrikken wat een brood bijvoor-
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beeld kost: minstens 2,30 Euro. De meeste levensmiddelen zijn veel duurder dan bij 
ons. 

 
 Ilja (midden, zittend) en Marleen ( rechts) vertellen hun ervaringen. 

 
Ook de verhouding tussen joden, moslims en christenen zijn behoorlijk aan het ver-
schuiven. Nog steeds verlaten veel christenen het land voor een plek elders op de we-
reld , waar ze vaak betere kansen krijgen. Was Bethlehem een grotendeels christelijke 
stad dertig jaar geleden, nu is het een stad waar moslims de meerderheid vormen. 
Het dagelijks leven voor de mensen daar is heel verschillend. Het hangt er erg vanaf of 
je Israëliër bent of Palestijn of dat je tot één van de andere groepen behoort. Sommige 
groepen sluiten zich nogal af van andere, contact is soms moeilijk, en soms ineens ook 
gemakkelijk. 
Ilja en Marleen hadden verschillende mensen geïnterviewd voordat ze naar Nederland 
kwamen. Van een aantal van hen hoorden wij het persoonlijke verhaal. Zo hoorden we 
van de Palestijnse vrouw die bij een Israëlische bank werkt en over haar positie tussen 
alle joodse collega’s. De vooroordelen die ze moet aanhoren als er weer eens wat ge-
beurt in Gaza. We hoorden van een joodse garagehouder, die ongeveer alles gezien 
had wat er aan geweld werd gepleegd in het land. Maar nu heeft hij een hele open 
houding voor iedereen en is hij de verbittering voorbij. We hoorden over de moed van 
joden die zich bekeren tot het christendom (de messiasbelijdende joden) en die door 
de joden nog meer worden gewantrouwd dan de christenen zelf. 
Dat het niet gemakkelijk is om hier een weg in te vinden, hebben we vanavond ge-
hoord. Maar ook, dat er heel veel moois gebeurt in het land, dat er steeds weer men-
sen zijn die vrede en samenleven zoeken.  
Ilja en Marleen gaan binnenkort weer terug naar Jeruzalem. Ze blijven graag in contact 
met ons en zullen zeker nog eens een keer terugkomen naar Schagen. Wij moesten 
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vooral maar doorgaan met het opsturen van pakketjes Donald Ducks en Libelles. Het 
was steeds weer een feestje als een pakket uit Schagen aankwam bij de familie Antho-
nissen. 
 

E-MAIL ADRES ED VAN LOON 
Ed van Loon, Sint Maarten 
 
Mijn vorig jaar al veranderde e-mailadres eklvanloon@gmail.com is nog niet helemaal 
bekend bij hen die mij berichten inzake de liturgie voor de diensten die er gepland zijn, 
en waar aan ik meewerk als organist. Als organist moet ik kunnen rekenen dat ik uiter-
lijk de vrijdag vooraf de gegevens heb ontvangen i.v.m. de nodige voorbereiding. Is het 
misschien mogelijk dat mijn tegenwoordig adres een paar maal in  "Onze Kerk" afge-
drukt zou kunnen worden? Vooraf alvast hartelijk bedankt voor de ertoe strekken-
de  medewerking. (Hierbij gedaan. W.g. de redactie) 
 
 

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 
 

mailto:eklvanloon@gmail.com�


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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WERELDWINKEL  
Hans Nusink 

De komende maand heeft de Wereldwinkel onder de toren op de Markt in Schagen 
verschillende aardewerk artikelen in de winkel. Onder andere van de importeur Wis-
nu. Dit bedrijf  werkt al jaren samen met twee aardewerk producenten op het Indone-
sische eiland Java. Beide in de buurt van de bekende stad  Yogyakarta. Bij de productie 
van de aardewerk siervoorwerpen wordt bij beide producenten gebruik gemaakt van 
"tanah godean ", roodbruine aarde uit de 2e en 3e grondlaag. De producten worden 
gebakken bij een temperatuur van maximaal 850 graden celcius. Dit betekent dat het 
aardewerk niet winterhard is alhoewel het in de praktijk meestal weinig problemen 
geeft. Benya Art Craft, één van de bedrijven, is gespecialiseerd in modern vormgege-
ven schalen, vazen en ander aardewerk. In de Wereldwinkel staat er een mooi voor-
beeld van. 
De Tajines, een bekend artikel in de Wereldwinkel, komen wederom uit Tunesië. In de 
fraaie met de hand geschilderde exemplaren herken je het voorjaar. Heel fraai zijn ook 
de ijzeren vogels uit Zimbabwe van de importeur Gone Arty, Grote en kleine reigers en 
ijsvogeltjes. 

KORT VERSLAG VAN DE CLASSICALE VERGADERING  
OP 12 FEBRUARI 2015 TE DEN HELDER. 
Annie van den Idsert, Scriba-notulist. 
 
De afscheidnemende voorzitter mw. ds. J. Bosgra opende de vergadering met  
de vergelijking van mensen die onrecht aan het licht brengen en het verhaal over  
de niet-Joodse Kananitische vrouw die een dringend beroep doet op Jezus voor haar 
dochter: Matthëus 15: 22-29. Tot slot zongen wij lied 974 vers 1, 2 en 5: 
"Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven". 
Na de verkiezing van het Moderamen en het Breed Moderamen nam dhr. J. Prij uit 
Schagen de taak van de voorzitter over. Hij bedankte ds. Bosgra voor de vele jaren als 
Breed Moderamenlid, waarvan zij de laatste 4 jaar voorzitter was.  
Daarna werden de 12 nieuwe afgevaardigden welkom geheten.  
Twee nieuwe predikanten in de Classis stelden zich voor: mw. ds. L. Nagelkerke-van 
Wieringen sinds 25 januari werkzaam als predikant te Anna Paulowna en mw. ds. S. 
Verhagen sinds 16 november predikant te Alkmaar in de Mare Kerk. 
Prof. dr. Gerben Heitink besprak het onderwerp "Predikant en Kerkenraad in Span-
ningsveld". Hierbij gaat het om de positie van de predikant en die van de kerkenraad. 
De positie van de predikant wordt tegenwoordig meer beoordeeld op persoonlijke 
kwaliteiten en niet op theologische, wat vroeger andersom was. De positie van de 
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kerkenraad heeft meer te maken met het gebrek aan ervaringen met kerkelijke ach-
tergrond. De kerkenraadsleden willen nogal eens hun ervaringen uit hun dagelijks 
werk in de kerkenraad doorvoeren. De vergaderingen worden daardoor zakelijker en 
de bezinning komt op de achtergrond.  
Minstens éénmaal per jaar moet er in de kerkenraad een evaluatie plaats vinden, 
waarop men elkaar kan aanspreken. Worden bepaalde problemen niet uitgesproken 
dan valt de basis weg voor samenwerking. 
Het voorgaan in een dienst en de pastorale zorg zijn de kerntaken. Het jaarlijkse be-
zoek aan alle gemeenteleden is niet meer van deze tijd, terwijl het in sommige ge-
meenten nog steeds gebeurt. Er blijft dan te weinig tijd over voor vernieuwing en ge-
meenteopbouw. Vanuit het Dienstencentrum in Utrecht wordt steeds meer de nadruk 
gelegd op regionale samenwerking. De beschikbare menskracht moet naar de specia-
lismen worden verdeeld. Het beroep van predikant wordt dan veelzijdiger. Na het 
bedanken door de voorzitter voor de goede uiteenzetting werd de vergadering na de 
broodmaaltijd voortgezet met de vaste onderdelen zoals notulen, poststukken, mede-
delingen door de scriba, de penningmeester, de gemeente adviseur, de afgevaardigde 
naar de Generale Synode en de voorzitter. Vermeldenswaardig is dat Gemeente Zijpe 
per 1-1-2015 een Protestantse Gemeente is geworden. De vergadering werd gesloten 
met het zingen van het avondlied 263 vers 1,2 en 3: "Wees Gij mijn toevlucht". 
De volgende vergadering is op donderdag 28 mei in de Vredeskerk te Den Helder. 
Dan is het bezinningsonderwerp: Kerstactiviteiten in en rondom de kerk. 
De vergaderingen zijn openbaar, dus een ieder is van harte uitgenodigd.  

STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË   
Leo Witte 

Reis naar Roemenië, januari 2015 (deel 3) 
 
Tijdens de dagen met de ‘winkel’ ben ik ook nog 
bij een paar mensen thuis geweest. Een vader 
kwam om hulp voor een dochter van omstreeks 
40 jaar die een hersenbeschadiging heeft. Hij is 
zelf ook halfzijdig verlamd en moest anderhalve 
kilometer lopen om bij ons te komen. Hij vroeg 
om een rolstoel voor haar. Ze wordt nu ver-
voerd in een wandelwagen. We konden hem 
niet helpen maar we willen in Nederland op 
zoek. We hebben wat gegevens van de dochter 
nodig en liefst een foto. Ik ben met hem mee-
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gegaan naar huis. Via een trappenhuis kwam ik op de eerste verdieping. Het is krap en 
armoedig, wij zouden er niet willen wonen. Maar hoe zij de dochter naar beneden 
kunnen krijgen is me nog steeds een raadsel. De man sprak slechts Hongaars en ik 
begreep niets van wat hij me vertelde. Hij liep mee naar de auto. Ja, ik moest zijn tele-
foonnummer opschrijven. Geen pen bij ons, weer naar boven een ander appartement 
in. Het telefoonnummer werd opgeschreven maar ik moest ook proberen of het wel 
goed was en werkte. Wat hij mij wel in één keer duidelijk kon maken was dat hij graag 
een paar klittenband-schoenen in maat 42 wilde hebben. Als dat zou kunnen, hij kon 
namelijk zijn schoenen niet vastkrijgen met één hand. We hebben nog gezocht in de 
voorraad die we nog hadden maar jammer genoeg lukte dat ook niet meer, anders 
hadden we dat graag gedaan. 
 
Ook ben ik bij een paar huisjes op het platteland binnen geweest om wat spullen te 
brengen. Ze leven meestal in één kamer en hebben een keuken. Er staat een houten 
bankje om te zitten een tafel en een bed. Het is er erg warm, soms zelfs 28 graden. 
Nee, dit kennen wij niet. Voor sommigen is het een keuze geweest, voor anderen niet. 
 
Als we de directrices spreken van de scholen en het kindertehuis horen we steevast 
hetzelfde over de overheid. Bureaucratie en corruptie. Ondanks de mogelijkheden van 
de email moet er telkens weer een grote hoeveelheid papieren ingevuld worden. Op 
een formulier kun je een stempel zetten, dit gaat niet met een mail. Verplichte aanko-
pen bij een bepaalde firma voor een hogere prijs en dan nog spullen krijgen van een 
inferieure kwaliteit. Er moet regelmatig de nodige uren gereisd worden om op een 
verplichte vergadering op te komen dagen om een voordracht van een hoger  ge-
plaatst iemand met opgeheven vinger aan te horen. Om goede spullen te verkrijgen 
moet de portemonnee getrokken worden. Dit geldt ook voor de ziekenhuizen. Zonder 
het zwarte circuit is er weinig persoonlijke verzorging. 
De nieuwe leider van Roemenië die onlangs gekozen is, is een fervent tegenstander 
van de corruptie. Hij heeft, uiteraard, de meeste stemmen gehaald maar hij stijgt nog 
in de peilingen. Men is positief over een pas gehouden interview waar hij de goede 
antwoorden gaf. In zijn periode van 5 jaar wil hij de corruptie uitbannen. Dit is een 
loffelijk streven maar zal moeilijk worden om te verwezenlijken. Het hele land, en 
vooral bij de hoger geplaatsen, barst het van de corruptie. Zoals een Nederlander die 
daar woont tegen ons zei, er is geen burgemeester in dit land die niet corrupt is. We 
geloven dat gelijk. 
Ook bij deze reis zagen we weer, dat we op een eenvoudige manier vele mensen blij 
kunnen maken. We praten er wel eens over hoe lang we hiermee door moeten gaan. 
Stoppen als de 25 jaar er op zit? Dat is volgend jaar al. Het idee alleen al, dat zal moei-
lijk worden zolang we gezond zijn.  
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ZINNIGE EN WAARDE(N)VOLLE ZORG…….. 
Nel Huibers 
 

In de afgelopen anderhalf jaar hebben we u – in verschil-
lende afleveringen - iets verteld over het werk van de 
geestelijk verzorgers in het MCA. Inmiddels hebben we het 
sinds 1 januari 2015 over de Medisch Centrum Alkmaar en 
Gemini Groep (MGG). Deze fusie maakt ook dat wij als 
geestelijk verzorgers intensiever gaan samenwerken. Dat 
we u laten delen in ons werk heeft te maken met het feit 
dat wij als geestelijk verzorgers geen ‘zwerfkeien’ willen 
zijn, maar ons nadrukkelijk verbonden willen weten met 
kerken in de regio en hen die op andere manieren op zoek 
zijn naar zingeving.  
Dat geestelijk verzorgers in gesprek gaan met alle pa-

tiënten, ongeacht of zij wel of geen religieuze achtergrond hebben is wellicht 
geen nieuws. Maar dat geestelijk verzorgers in hun opdracht ook worden ge-
acht bezig te zijn met vragen rondom wat goede zorg is (ethiek), is misschien 
wat minder bekend. Daarover vertellen we u in dit stukje meer.  
 
“Ik zat echt klem….”, met die mededeling was hij zijn verhaal begonnen in  het 
moreel beraad dat we hadden. In het kort kwam het er op neer dat hij in dat 
weekend naast de patiëntenzorg ook de taak had om de administratieve zaken 
van de afdeling te regelen. Dat betekende die dag veel telefoontjes i.v.m. pati-
ënten die van de intensive care moesten worden overgenomen, maar ook fa-
milieleden die graag wilden weten hoe het met hun dierbaren was en tenslotte 
het feit dat ze eigenlijk een collega  tekort kwamen. Meer en meer was het 
gaan ‘vreten’ dat hij – in zijn ogen - onvoldoende goede zorg kon bieden aan 
‘zijn’ patiënten.    
Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat veel verpleegkundigen en artsen daar 
last van hebben. Ze willen wel, maar kunnen niet altijd die zorg geven die zij 
goed vinden. En precies dat is waar het in de ethiek in de zorg over gaat: wat is 
– voor deze patiënt - goede zorg? Moet ik meewerken aan alles wat we (me-
disch-technisch) kunnen? Mag iemand ook ‘gewoon’ sterven? 
Binnen de MGG zijn wij als geestelijk verzorgers medeverantwoordelijk voor dit 
soort vragen. De ethiek is –vanouds- één van de taken van de geestelijke ver-
zorging. Al moet worden gezegd dat juist dit deel van het werk lang een onder-

Logo dienst Geestelij-
ke verzorging MCA 
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geschoven kindje is geweest. Het lidmaatschap van een commissie medische 
ethiek –ergens geherbergd in een ivoren toren- was lange tijd het enige wapen-
feit voor menig geestelijk verzorger in den lande. 
Dat is de afgelopen vijf jaar drastisch veranderd. Het nadenken over wat zinni-
ge zorg is, is niet langer weg te denken. Logisch, want alleen al de spanning 
tussen alles wat medisch kan,  bezuinigingen in de zorg en de wensen van pati-
ënten roepen zoveel vragen op dat je daar zeker in een ziekenhuis niet omheen 
kunt.  
In samenspraak met de Raad van Bestuur heeft de geestelijke verzorging daarin 
–in de afgelopen jaren- een belangrijke voortrekkersrol gekregen. Het is haar 
taak gesprekken hierover in de organisatie tot stand te brengen. Dat betekent 
dat er –om te beginnen-  in het MCA een Stuurgroep ethiek is samengesteld.  
Daarin zijn veel verschillende disciplines vertegenwoordigd: van verpleegkundi-
gen en artsen, leidinggevenden, maatschappelijk werkers en geestelijk verzor-
gers tot een lid van de Raad van Bestuur. Deze Stuurgroep heeft als functie om 
de beide aandachtsfunctionarissen ethiek (tevens geestelijk verzorger) kritisch 
te volgen, zij beschikken inmiddels samen over 36 uur voor deze taak.  
Deze ‘ingreep’ in het werk van de geestelijk verzorgers en de bezuinigingen 
hebben ertoe geleid dat zij meer beschikbaar zijn voor het werk rond de ethiek. 
De geestelijke verzorging kan ook op deze manier bijdragen aan kwalitatief 
betere patiëntenzorg.  
Daarnaast zijn twee geestelijk verzorgers (deels) gedetacheerd bij het project 
dat zorg draagt voor het uitrollen van moreel beraad,  een gespreksmethode 
waaraan iedereen in de organisatie zal gaan deelnemen en waarin stil wordt 
gestaan bij vaak hele persoonlijke morele dilemma’s.  
De evaluaties onder de meer dan 300 deelnemers laten zien dat meer dan 95% 
deze gespreksmethode buitengewoon positief waardeert. Meer dan eens botst 
het beleid op hun persoonlijke waarden en normen. En juist die staan centraal 
in een moreel beraad.  
We hopen u op deze manier iets meer zicht te hebben gegeven op delen van 
het werk van de geestelijk verzorgers. 
 
Team Geestelijke Verzorging MGG: Marijke Geerse, Annerien Groenendijk, Nel 
Huibers (secr.),  Maria Luycks, Gert Scholten en Jos Timmerman.  
*U bent van harte welkom in de oecumenische vieringen in de beide ziekenhui-
zen: aanvang 10.30u in MCA en om 10.00u in het Gemini Ziekenhuis. 



   22  
  

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN 
De Voorbereidingscommissie 
 
3 mei 2015 
Aan de vesper werken mee de Schager Cantorij o.l.v. Wijnand Kramer, organist Han-
neke Muntjewerf en liturg ds. Fokko Omta. 
De kerk is op 3 mei 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. 

WERKWEEK VOOR LITURGIE EN KERKMUZIEK  14 - 17 JULI 2015 
 
4 dagen samen in een oud klooster, 4 dagen zingen, 4 dagen leren over liturgie en 
kerkmuziek…. 
De Protestantse Kerk in Nederland organiseert deze zomer voor de 43 ste keer de 
werkweek voor liturgie en kerkmuziek.  
Het thema van de werkweek is : Versta je me?”  Het zal gaan over de taal van de litur-
gie. Het thema wordt uitgediept in lezingen, workshops, muziek en in vieringen. Alle 
vormen van communicatie in de liturgie komen aan bod. In de prachtige kapel van 
Centrum Bovendonk in Hoeven zullen de vieringen plaatsvinden. Voor predikanten, 
kerkelijk werkers, dirigenten, organisten, zangers en voor iedereen die zich betrokken 
weet bij de kerk, het vieren, de muziek. De stafleden zijn Elske te Lindert, Monique 
Schendelaar, Gijs van Schoonhoven, Rienk Bakker, Theo Menting en Ko Joosse. Op 
donderdagmiddag is de gastspreker en docent Carlo Balemans. Lering en vermaak op 
een prachtige locatie!  Voor meer informatie, de kosten en aanmelden zie 
www.protestantsekerk.nl/pcte > cursussen en studiedagen > studiedagen,   telefo-
nisch 030-8801560 of per e-mail: pcte@protestantsekerk.nl 
 
Uit onze gemeente gaan bijna elk jaar heen: Annemarie Voorbraak, Jan Prij, Truus 
Folkertsma, Wijnand Kramer, Hanneke Muntjewerf en Wik de Visser. Ook bij hun 
kunt u terecht voor meer informatie. 

ACTIVITEITENROOSTER APRIL-MEI 2015 
 
 
Datum Dag Activiteit Aanvang Plaats 
17 april Dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur  Grote Kerk 
23 april Donderdag Pastorale Raad 19.30 uur Grote Kerk 
29 april Woensdag Kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 
1 mei Vrijdag Uitstapje Keukenhof 9.00 uur Station NS 

http://www.protestantsekerk.nl/pcte�
mailto:pcte@protestantsekerk.nl�
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3 mei Zondag Het koor de Lucky Singers 
onder leiding van Luc Niekus 
zingt liedjes uit diverse landen 
en van diverse tijden  

15.00 uur  Kerkje Eeni-
genburg*) 

4 mei Maandag College van Kerkrentmeester, 
db 

9.00 uur Wulpenhof 3 

6 mei Woensdag Inloopmorgen 10.00 uur Grote Kerk 
4 mei Maandag Dodenherdenking 19.00 uur Grote Kerk 
8 mei Vrijdag Bijbels koken 14.30 uur Grote Kerk 
12 mei Dinsdag College van Kerkrentmeesters 14.00 uur Grote Kerk 
13 mei Woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 
15 mei Vrijdag Startbijeenkomst Schagen 600 

jaar stadsrechten 
20.00 uur Grote Kerk 

17 mei Zondag Waterwijs, liedjes en verhalen 
over het water  

15.00 uur  Kerkje Eeni-
genburg *) 

19 mei Dinsdag Diaconale Raad 19.30 uur Grote Kerk 
19 mei Dinsdag Gemeenteavond 19.30 uur Grote Kerk 

  
*) Het kerkje gaat open om 14.30 uur. Als u verzekerd wilt zijn van een 
plaats is het raadzaam om op tijd te komen. Toegang koffie en thee zijn 
gratis. Aan de uitgang is wel een collecte. 
Wilt u uw auto parkeren aan één kant van de Surmerhuizerweg? Er zijn 
ook 12 parkeerplaatsen langs het Kerkelaantje en één invalidenparkeer-
plaats bij de kerk. Wilt u de plaatsen bij de kerk vrijhouden voor mensen 
die echt slecht ter been zijn? 

 

 
 
Een van de vrienden van JvanN die onbekend wil blijven. Daarom geen naam! 
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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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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	  
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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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