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WOORD VOORAF 

Activiteiten 

 

Als protestantse gemeente Schagen e.o. vieren wij elke 

zondagmorgen de eredienst. Meestal in de Grote Kerk op de Markt 

en een paar maal per jaar in de (St. Geertruijt!) kerk in Valkkoog.  

Op ziekenzondag zijn we te gast in de Magnushof. 

Met onze katholieke zusters en broeders houden we enkele keren 

per jaar oecumenische vieringen, afwisselend in de Grote Kerk en 

de St. Christoforuskerk. 

 

Ontmoetingen niet alleen in de erediensten maar ook bij andere 

gelegenheden. Een aantal activiteiten staat in deze gids met plaats, 

datum en tijd. Er zijn ook gespreksgroepen waar in overleg plaats 

en tijd worden afgesproken. 

 

Met twee kerken hebben wij een bijzondere band. De kerk in 

Eenigenburg en de Willibrorduskerk in Haringhuizen. Over beide 

godshuizen vindt u een apart stukje. 

 

Niet alles is bekend op het moment van schrijven van deze gids. 

Via de zondagse mededelingen, ‘Onze Kerk’ en de media in onze 

regio houden wij u op de hoogte van de activiteiten in onze 

kerkelijke gemeente. 

 

Terugkomend thema dit jaar is ‘Goede buren’. 

 

Namens de 

Raad voor Vieren & Leren  

Wijnand Kramer, voorzitter 
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EENIGENBURG 

Kerk op de terp 

 

Sinds 1792 ligt op een terp in Eenigenburg een 

kleine protestantse kerk. Naast allerlei activiteiten 

- zie achterin deze gids - worden daar ook 

kerkdiensten gehouden. 

 

Waar:  Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg 

Wanneer: 2015 

   11 oktober  pastor Louise Kooiman 

   25 december  Kerstviering met ds. K.H. Ubels 

   2016 

24 januari         lekendienst 

18 februari     pastor Louise Kooiman 

27 maart       Pasen 

17 april      lekendienst 

8 mei         pastor Louise Kooiman 

12 juni       lekendienst 

17 juli          onderwegkerkdienst 

24 juli         onderwegkerkdienst 

31 juli          onderwegkerkdienst 

7 augustus     onderwegkerkdienst 

14 augustus     onderwegkerkdienst 

21 augustus      onderwegkerkdienst 

16 oktober         pastor Louise Kooiman 

20 november     lekendienst 

25 december   Kerstviering met ds. K.H. Ubels 

   Informatie: 

   Trudy Tuinstra 0224 29 81 01 



 
 4 

HARINGHUIZEN 

Willibrorduskerk 

 

Sinds juni 1996 worden onder 

verantwoordelijkheid van de kerken van 

de voormalige burgerlijke gemeente 

Niedorp oecumenische vespers  

gehouden in de middeleeuwse kerk van Haringhuizen. 

Veel leden van onze gemeente bezoeken deze vieringen. Onze 

Schager Cantorij werkt jaarlijks aan een Willibrordusvesper mee. 

 

Waar:  Dorpsstraat 9, Haringhuizen 

Wanneer: Elke 1e zondag van de maanden september t/m  

juni. In november 2015 is de vesper een week 

verschoven naar de 8e van de maand. 

Informatie: 

Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg 0224 218 289 

 

KOFFIEOCHTEND 

Inloopochtend (één van beide pastores is aanwezig) 

 

Een kopje thee of koffie. Zomaar even 

bijpraten met elkaar. Een kaars branden of 

een gesprekje met de aanwezige pastor. Of 

een spelletje, iets creatiefs? 

U/Jij bent van harte welkom! 

 

Waar:  Grote Kerk op de Markt, Hans Leijdekkerszaal 

Wanneer: elke 1e woensdag van de maand vanaf 10.00 uur. 

   (woensdagen 7 oktober, 4 november, 2 december) 
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CANTORIJ 

Ter ondersteuning van de gemeentezang 

 

Regelmatig, minstens 1x per 

maand, werkt de cantorij mee 

aan de eredienst. Maar ook 

bij bijzondere vieringen zijn 

de zangers present. 

Vanaf eind augustus tot begin 

juni wordt er gerepeteerd 

o.l.v. cantor Wijnand Kramer. 

Na afloop is er thee en koffie.            

 

Waar:  Grote Kerk op de Markt, Hans Leijdekkerszaal 

Wanneer: elke maandagavond van 20.00 - 21.15 uur. 

   Informatie bij Wijnand Kramer, 

wijnand.j.kramer@quicknet.nl / 0224 296 094 

 

GEMEENTEMAALTIJD 

Voor iedereen!  

 

Sinds 1991 worden regelmatig 

zogenaamde gemeentemaaltijden 

georganiseerd. Op 24 april 2016 is het 25 

jaar geleden dat de eerste maaltijd 

gehouden. 

 

Hoewel het initiatief ooit uitging van de katholieke parochie en 

protestantse gemeente van Schagen, zijn de maaltijden bedoeld 

voor alle gezindten. 

mailto:wijnand.j.kramer@quicknet.nl
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Vervoer is mogelijk per 60+bus, 0224 272 888. 

 

Waar:  Grote Kerk op de Markt, Hans Leijdekkerszaal 

Wanneer: zondagen 20 september, 25 oktober, 29 november 

2015 en  17 januari, 6 maart en 24 april 2016 

 15.45 u. - 18.00 u. 

 Informatie en opgave bij: 

 Solveg Steur   0224 213 801 

 Ageeth Spruijt 0224 213 220 

 

DE KERK 

Geschiedenis van de kerk 

 

Het begon ooit 

met een klein 

groepje apostelen 

die in de eerste 

eeuw 

rondtrokken om 

te vertellen over 

Jezus van 

Nazareth. 

Vandaag is de 

kerk in alle 

landen van de wereld gevestigd. Er is een hoop gebeurd voor het 

zover kwam. Het is steeds weer verrassend te zien dat vragen die 

wij ons nu stellen, al eerder werden gesteld.  

De antwoorden die toen gevonden werden hebben ook ons nu nog 

veel te zeggen. 
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In een viertal avonden verdiepen we ons in een aantal belangrijke 

ontwikkelingen van 2000 jaar kerkgeschiedenis. We beginnen de 

avond met een korte film van ca. 45 minuten en praten er samen 

over na.  

 

Waar:  Grote Kerk op de Markt, Hans Leijdekkerszaal 

Wanneer: vier woensdagavonden in 2016 om 20.00 uur 

27 januari, 10 en 24 februari, 2 maart. 

Informatie bij Michiel Aten,  

m.c.aten@hotmail.nl / tel 0224 - 850664 

 

GESPREKSGROEP 30+ 

‘Jonge Kerk’   

 

Eens in de twee 

maanden komt een 

groep kerkleden 

van ± 25 tot 45 

jaar oud bij elkaar. 

De onderwerpen 

variëren per keer, 

maar hebben 

meestal een thema 

rondom geloof of 

kerk. Nieuwe leden voor de groep zijn welkom. 

 

Waar:  In overleg 

Wanneer: donderdag 1 oktober 20.00 uur  

Verdere informatie: Michiel Aten,  

m.c.aten@hotmail.nl / tel 0224 850 664 

m.c.aten@hotmail.nl%20
file:///D:/Gegevens/Word/Kerk%20algemeen/Protestantse%20gemeenten/Prot%20gem%20Schagen/Activiteitengids/Activiteitengids%2014%2015/m.c.aten@hotmail.nl
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Bijbelgespreksgroep 

We volgen verhalen en thema’s uit de 

Bijbel 

 

De Bergrede, de Psalmen en andere  

Bijbelverhalen komen aan de orde.  

Pastor Louise Kooiman leidt de 

gesprekken. 
  

Waar:  Grote Kerk op de Markt, Hans Leijdekkerszaal 

Wanneer: 1 x in de 2 maanden op woensdagmiddag  

van 14.00 uur - 16.00 uur. (data zie kerkblad). 

Opgave bij Louise Kooiman,  

ljkooiman@gmail.com / 0228 592 970 

 

PAULUSKRING 

Apostel 

 

Een vijftal avonden gaan we ons verdiepen in de brief die Paulus 

aan de Romeinen schreef. Bij veel mensen bestaat 

de indruk dat Paulus nogal zwaar en streng was. 

Maar in het afgelopen seizoen mochten we al 

ontdekken dat Paulus heel ruimhartig schrijft.  

Wat heeft de Romeinenbrief voor ons vandaag te 

betekenen en wat zegt het ons? 
 

Waar:  Pastorie, Handelsstraat 5 

Wanneer: 5 donderdagavonden in 2015: 1 en 22 oktober,  

12 en 26 november en 10 december 20.00 uur 

Verdere informatie: Michiel Aten,  

m.c.aten@hotmail.nl / tel 0224 850 664 

mailto:ljkooiman@gmail.com
file:///D:/Gegevens/Word/Kerk%20algemeen/Protestantse%20gemeenten/Prot%20gem%20Schagen/Activiteitengids/Activiteitengids%2014%2015/m.c.aten@hotmail.nl
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Ouderen gespreksgroep 

Gesprekken over het leven 

 

O.l.v. pastor Louise Kooiman praten 

we  over het leven van alledag 

Zoals schoonheid, vuur, natuur, 

dankbaarheid enz.  

 

Waar:  Grote Kerk op de Markt, Hans Leijdekkerszaal 

Wanneer: 1 x in de 2 maanden op dinsdagmiddag  

van 14.00 uur - 16.00 uur (data zie kerkblad). 

Opgave bij Louise Kooiman,  

ljkooiman@gmail.com / 0228 592 970 

 

GROOT HUISBEZOEK 

Goede buren 

 

 

 

In januari en juni worden twee groot huisbezoeken belegd. Het 

jaarthema van dit kerkelijk seizoen - ‘Goede buren’ - zal tijdens 

deze ontmoetingen centraal staan.  

mailto:ljkooiman@gmail.com
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Rouwkring 

Samen bijeenkomen na het verlies van een 

dierbare 

 

In overleg komen we vanaf eind november 

tot het voorjaar bij elkaar om onder 

leiding van pastor Louise Kooiman en 

Coby Taal met elkaar te praten en naar 

elkaar te luisteren. 

 

Waar:   Grote Kerk op de Markt, Hans Leijdekkerszaal 

Wanneer:  In overleg 

   Meld u bij pastor Louise Kooiman,  

   ljkooiman@gmail.com / 0228 592 970 

 

BIJBELS KOKEN 

In de Bijbel wordt er veel verteld over samen eten 
 

Al is de Bijbel geen kant en klaar kookboek, er kunnen veel ideeën 

voor maaltijden uit de Bijbel gehaald. 

Een bekend voorbeeld is natuurlijk de rode linzensoep die Jacob 

aan Ezau aanbood in ruil voor zijn eerstgeboorterecht. 

 

Op 3 vrijdagen en 1 

woensdag willen wij aan 

de slag gaan om samen 

een maaltijd te bereiden 

en te gebruiken. We 

starten om 15.00 uur, 

we drinken samen even 

mailto:ljkooiman@gmail.com
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wat en we verdelen de taken. Daarna gaat ieder een deel van de 

maaltijd te maken. Wij zorgen voor de recepten en de 

ingrediënten. Reken op een bijdrage van 5 Euro per persoon. 

Mocht u wel willen mee-eten maar niet kunnen bijdragen aan de 

voorbereiding, dan bent u ook van harte welkom.  

 

Waar:  Grote Kerk op de Markt, Hans Leijdekkerszaal 

Wanneer: vrijdagen: 2 oktober en 11december 2015  

en vrijdag 5 februari en woensdag 23 maart 2016 

om 15.00 u. 

   Opgave, uiterlijk 2 dagen van te voren bij:  

Truus Folkertsma 0224 298 403 of bij  

Magda Witte 0224 298 195 

Verdere informatie: Michiel Aten,  

m.c.aten@hotmail.nl / tel 0224 – 850664 

 

LEVENSVERHALENGROEP(EN)  

Het delen van verhalen uit je eigen 

leven 

 

Jeugd, schoolperiode, 

geloofsontwikkeling etc., alles komt 

aan de orde in een aantal 

bijeenkomsten o.l.v. pastor Louise 

Kooiman.  

 

Waar:  In overleg  

Wanneer:  In overleg 

   Informatie/opgave bij Louise Kooiman, 

ljkooiman@gmail.com / 0228 592 970 

file:///D:/Gegevens/Word/Kerk%20algemeen/Protestantse%20gemeenten/Prot%20gem%20Schagen/Activiteitengids/Activiteitengids%2014%2015/m.c.aten@hotmail.nl
mailto:ljkooiman@gmail.com
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LEESKRING  

Boek bespreken in Schagerbrug 

 

In het boek “De Uitnodiging” heeft 

hoofdpersoon Mackenzie Allen Philips een 

groot verdriet. Tijdens een 

kampeervakantie wordt zijn jongste 

dochter vermist. Na een lange zoekactie 

blijkt zij te zijn vermoord in een afgelegen 

hut. Op een gegeven moment ligt er op 

mysterieuze wijze een uitnodiging in de 

brievenbus. Die lijkt van God te zijn die 

hem vraagt om Hem in de bewuste hut 

eens op te zoeken. Zo begint deze 

theologische roman die cirkelt rond vragen over God en het lijden.  

Het boek “De Uitnodiging” is van W. Paul Young. Uitgeverij Kok 

Kampen ISBN 9789043521260. Het is voor € 12,50 te bestellen bij 

onder meer de lokale boekhandel. Ook bestaat er een e-reader 

versie voor € 8,99. 

We gaan met elkaar het boek lezen en bespreken.  

 

Waar:  Er zijn 4 dinsdagavonden gepland in ’t Schoolhuijs in  

Schagerbrug (het gebouwtje naast de kerk)  

Wanneer: op de volgende dinsdagavonden: 

13 en 27 oktober, 10 november en 1 december om  

20.00 uur 

Verdere informatie en aanmelding:  

Michiel Aten, m.c.aten@hotmail.nl / 0224 850 664 

(De eerste avond bespreken we de eerste 4 

hoofdstukken.) 

m.c.aten@hotmail.nl%20
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GESPREKSGROEP RONDOM 

ZINGEVING 

Met elkaar in gesprek  

 

Onder leiding van pastor 

Louise Kooiman gaan we in 

gesprek over vragen die ons 

bezighouden en welke zin 

en betekenis deze voor ons 

leven hebben.  

 

Waar:  bij iemand thuis  

Wanneer: 1 x per 2 maanden (in overleg) 

Opgave Louise Kooiman 

ljkooiman@gmail.com / 0228 592 970 

 

SOEP EN SPIRIT 

Met elkaar eten  

 

Een goed gesprek met een goede 

maaltijd.  

1 x in de maand samen eten, elkaar 

ontmoeten  en o.l.v. pastor Louise 

Kooiman met elkaar in gesprek 

gaan over onderwerpen die boeien.  

 

Waar:  In overleg 

Wanneer: In overleg 

Aanmelden bij Louise Kooiman,  

ljkooiman@gmail.com / 0228 592 970 

mailto:ljkooiman@gmail.com
mailto:ljkooiman@gmail.com
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WAT GELOVEN WIJ EIGENLIJK?  

Geloofswaarden 

 

Wat betekent geloven 

heden ten dage  voor 

u/jou nu oude 

geloofswaarheden op 

de helling zijn komen te 

staan?  

Samen met elkaar in 

gesprek over vragen die er toe doen. 

 

Waar:    Bij iemand thuis  

Wanneer:  In overleg  

Opgave bij Louise Kooiman  

ljkooiman@gmail.com / 0228 592 970 

 

ZANG 

Hymnen 

 

Voor april 2016 staat de 

komst naar Schagen 

gepland van het Vocaal 

Theologen Ensemble. Dit 

muziekgezelschap trad 

op - en kreeg daarmee 

grote bekendheid - bij de 

introductie in 2013 van 

het nieuwe Liedboek in 

Monnickendam. De belangstelling was destijds zo groot, dat velen 

mailto:ljkooiman@gmail.com
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tevergeefs probeerden de Doopsgezinde Vermaning in 

Monnickendam binnen te komen.  

Op de website van het VTE staat de volgende tekst. 
 

Theologie en kerkmuziek komen samen bij het Vocaal Theologen 

Ensemble (VTE) . Het VTE staat onder professionele leiding van 

Hanna Rijken. Het VTE laat theologen van verschillende 

faculteiten kennismaken met de vocale kerkmuziek. Op die manier 

levert het VTE een bijdrage aan de vorming van hun spiritualiteit. 

Sinds 2008 wordt het VTE gesubsidieerd door de Protestantse 

Theologische Universiteit. 
 

De opbrengst van deze ‘kooravond’ is bestemd voor het pastoraat. 

Let u op ‘Onze kerk’, de zondagse mededelingen en de media. 

 

Waar:  Grote Kerk op de Markt 

Wanneer: april 2016 

 

KERSTMIS  

Theatertour .. 

 

Op zaterdag 19 december 

wordt er een Kerst-

Theater-tour gehouden .  

Maria, Jozef, het kindje 

Jezus, de Wijzen en de 

Engelen.  

           Zaanse KerstTheaterTour 2012 

U komt ze allemaal tegen in deze wandeltocht door Schagen   

Vanaf 16.00 uur loopt u met een gids langs verschillende scenes 

van het kerstverhaal. Muziek, zang en toneel, u beleeft het 

allemaal  in een anderhalf durende wandeling.  
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Meer informatie en opgave via de website die nader bekend zal 

worden gemaakt.  

 

Organisatie:  protestantse gemeente en katholieke parochie van 

Schagen en omgeving 

Informatie bij pastor Louise Kooiman. 

 

!! Zet het alvast in uw agenda !! 

 

Op adem komen 

Mediteren 

 

Een nieuwe wereld 

kan er voor u open 

gaan. Samen 

mediteren, samen 

stil zijn bij God,  je 

medemens en 

jezelf.  

Het is een weg van 

aandachtig zijn en 

oog hebben voor 

de werkelijkheid in 

al zijn facetten. Het 

is een ervaring om te leren onthaasten, op adem te komen.  

 

Misschien een ontbrekende plek in uw leven, om je terug te 

brengen naar de stilte en de Bron waar je ziel naar verlangt.  

Samen mediteren of dagelijks thuis mediteren kunt u leren en 

daarom kunt u meedoen aan de cursus die in oktober begint.  
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Het is niet nodig hierin ervaring te hebben. 

Iedereen die zich aangesproken voelt kan hier aan meedoen.  

Waar:  Grote Kerk op de Markt 

Wanneer: dinsdagavonden 20 oktober, 27 oktober,  

17 november, 24 november, 1 december  

19.00 uur tot 20.30 uur 

Opgave bij pastor Louise Kooiman  

ljkooiman@gmail.com / 0228 592 970 

 

KERSTKOOR 2015 

Blijde zangers 

 

4 oktober is de eerste 

repetitie o.l.v. Wijnand 

Kramer. Vanaf die 

datum oefenen we elke 

zondag - m.u.v. 22 

november - aansluitend 

aan de kerkdienst, van 

11.30 tot ca. 13.00 uur.  

Zing je graag, zing dan 

mee! Iedereen (vooral 

bassen) is van harte 

welkom. 

Bijdrage €10 t.b.v. een goed doel. 

 

Waar:  Grote Kerk op de Markt, kerkzaal  

Wanneer: Vanaf 4 oktober elke zondagmorgen 11.30 uur 

mailto:ljkooiman@gmail.com
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MUZIEK IN EENIGENBURG 

Van alles in de kerk 
  

Ook dit seizoen verzorgen weer 

veel enthousiaste artiesten  

mooie optredens van 15.00 tot 

16.00 uur onze prachtige kerk 

in Eenigenburg. De kerk uit 

1792 - op een unieke terp uit de 

14e eeuw - heeft een preekstoel 

uit 1698, een doophek uit 1770, een kerkklok uit 1535. Het 

Schölgens orgel (1876) is een prachtig instrument. Toegang, koffie 

en thee zijn gratis. Aan de uitgang is een collecte. De kerk gaat 

open om 14.30 uur. Wilt u verzekerd zijn van een plaats, is het 

verstandig om op tijd te komen. U bent van harte uitgenodigd!  
 

CONCERTEN sept-dec 2015 

Voor nadere info:  fam. Tuinstra  0224 298101   of   kerkeenigenburg@hotmail.com 

Adres: N.H. Kerk Surmenhuizerweg 29,1744 JB Eenigenburg  

Postadres kerk: Postbus 71, 1740 AB Schagen 

Er is één invalidenparkeerplaats bij de kerk. Wilt u indien mogelijk uw auto parkeren aan één kant 

van de Surmenhuizerweg? Er zijn ook 10 parkeerplaatsen langs het Kerkelaantje .  

Datum Soort concert Uitvoerenden 

27 sept. Jazzmuziek West side Jazzband draagt bij aan het onderhoud van de kerk. 

Het dak gaat er af ! 

18 okt. Singer-song Heidi Pronk en Erik Fortuin. Erik is niet alleen actief als singer-

songwriter maar ook als beeldend kunstenaar. Heidi schrijft 

haar eigen werk waarbij ze zichzelf begeleidt op de piano. 

8 nov. Piano en zang Nederlandse liedjes, gezongen door Joke van Geebergen met 

pianobegeleiding van Annelies Komen. 

9 nov. blaasmuziek Blaas Vaak, laat u verrassen door deze prachtige blaasmuziek. 

20 dec. Kerstmiddag Muzikale kerstviering door en voor Eenigenburgers, m.m.v. 

Het Eenigenburgs Gemengd Koor en jong talent. Verrassend! 
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St. Geertruijt kerk Valkkoog 

 

 

Kerk Eenigenburg 
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Willibrorduskerk Haringhuizen 

 

Oude St. Christoffelkerk Schagen 


