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Afbeeldingen omslag: Grote Kerk, gezien vanaf de Handelsstraat(boven) en zijn voorganger 
geschilderd door Cornelis Bock vanaf de Gedempte Gracht. 
Deze gids is samengesteld door de redactie van ”Onze Kerk” en de scriba van de kerkenraad. 
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De Protestantse Gemeente in Schagen 
wil een levende, inspirerende gemeente zijn. 
Leeft en leest u met ons mee? 
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WELKOM 
 
Hartelijk welkom in onze kerkelijke gemeente. 
Graag willen wij u met deze gids, als nieuw lid van onze gemeente, informatie 
verschaffen over de Protestantse Gemeente te Schagen voor de meeste 
Schager inwoners meer bekend als “de kerk op de Markt” en de activiteiten 
binnen onze gemeente. 
 
In de Protestantse gemeente Schagen hebben we een missie geformuleerd, die 
richtinggevend is voor ons doen en laten: 

• Is een onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) 
• Staat open voor iedereen die op zoek is naar God, geloof en 

gemeenschap 
• Is verdraagzaam en respectvol naar ieders spirituele beleving (binnen en 

buiten de oecumene) en gaat hier ontspannen mee om 
• Gelooft dat de Bijbel richtinggevend is en wil ze daarom horen en 

vertalen in woorden en daden 
• Staat midden in de samenleving en heeft daarbij oog voor materiele en 

geestelijke noden. 
• Wil een vitale gemeente zijn 

 
Wij proberen deze “missie” te realiseren met onze pastores en een grote groep 
vrijwilligers. Wij nodigen u dan ook van harte uit met ons mee te doen. 
 
Hoe onze organisatie in elkaar steekt kunt u lezen in deze gids. Actuele 
informatie is te lezen in ons kerkblad “Onze Kerk” dat 9 keer per jaar verschijnt, 
op de website van onze kerk www.pgschagen.nl en in het mededelingenblad 
dat elke zondag wordt uitgedeeld voorafgaande aan de kerkdienst. 
Mededelingenblad en kerkblad zijn ook te lezen op onze website.  
 
 

  
Foto: Voorafgaande aan de kerkdienst en/of bij geopende kerkzaal bestaat er 
de mogelijkheid een lichtje aan te steken  
 

http://www.pgschagen.nl/�
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PROTESTANTSE GEMEENTE  TE SCHAGEN  
 
Onze gemeente is ontstaan uit de oorspronkelijke hervormde gemeente Scha-
gen en de gereformeerde kerk Schagen. In 1996 zijn beide gemeenten en sa-
menwerkingsverband aangegaan in de vorm van een "Samen op Weg" (SOW) 
gemeente. In 2000 hebben beide gemeenten de samenwerking geïntensiveerd 
en zijn een federatieverband aangegaan; de intentie was om uiteindelijk volle-
dig te fuseren tot één gemeente. Toen op 1 mei 2004 de Protestantse Kerk Ne-
derland (PKN) ontstond, noemde de federatie zich de Protestantse Gemeente 
te Schagen  in wording. Om de beoogde fusie te realiseren moesten nog een 
aantal hindernissen van formele aard worden weggenomen, maar op 18 okto-
ber 2013 vast het dan zover. Sindsdien heten wij de Protestantse Gemeente te 
Schagen. 
 
KERKGEBOUWEN 
Grote Kerk: (Ingang Markt), Markt 23a, 1741 BR Schagen. 
 0224 297 860, Postbus 71, 1740 AB Schagen. 
 
Kerkje Eenigenburg: Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg. 
 
Koster: Dhr. C.P.A. van Treuren Leeuwerikstraat 8, 1742 BB Schagen,  
 214 223.  
e-mailadres: koster@pgschagen.nl ook voor bespreking vergaderruimten. 
 
Onze gemeente bezit 2 kerken: De Grote Kerk op de Markt (foto op de omslag) 
en het kerkje in Eenigenburg. 
De Grote Kerk op de Markt, centraal in Schagen, is een neo-gotische kerk 
gebouwd van 1895–1897 naar een ontwerp van de Haarlemse architect J.G. 
van der Steur. De kerk kwam in de plaats van de Christoforus kerk die in 1895 
in vlammen opging. Meer informatie over de kerk is te vinden op de website 
www.kerkopdemarktschagen.nl. Deze site geeft ook informatie over het “Van 
Dam” orgel in de kerk. 
De Kerkdiensten in deze kerk  beginnen ’s morgens om 9.30 uur in de periode 
van 1 april tot 1 oktober en om 10:00 uur buiten deze periode. 
 
Het huidige kerkje in Eenigenburg is van 1792 en staat op een terp dichtbij de 
Westfriese Zeedijk.  
Meer informatie is te vinden op de website www.pgschagen.nl/Eenigenburg.  
 
  

mailto:koster@pgschagen.nl�
http://www.kerkopdemarktschagen.nl/�
http://www.pgschagen.nl/�
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Tijdens de zomervakantie vinden in dit kerkje wekelijks “Onderweg” 
kerkdiensten plaats. Deze diensten beginnen  om 10:30 uur. 
De rest van het jaar vindt regelmatig een dienst plaats die georganiseerd wordt 
door de Commissie Kerk en Kunst. Ook deze diensten beginnen om 10:30 uur. 
De diensten in Eenigenburg duren niet langer dan 40 minuten. Elke drie weken 
wordt er op zondagmiddag om 15.00 uur een (gratis) concert georganiseerd.  
Het programma van dit concert is te vinden op de website: 
www.pgschagen.nl/Eenigenburg 
 
 
 

 
 
 

Foto:  
Kerkje Eenigenburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ook in de vroegere Nederlands Hervormde Kerk van Valkkoog wordt nog twee 
maal per jaar een dienst gehouden. Die diensten zijn geprogrammeerd op de 
beide zondagen van de Schager kermis in juni. De kerk van Valkkoog wordt nu 
beheerd door de Stichting “Kerkje Valkkoog”. Meer info: 
www.kerkjevalkkoog.nl. 
 
Meer informatie over alle kerkdiensten is te vinden in ons kerkblad “Onze Kerk” 
dat maandelijks verschijnt m.u.v. de vakantiemaanden. 
 
 
 
 

http://www.pgschagen.nl/�
http://www.kerkjevalkkoog.nl/�
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Foto: 
Kerk Valkkoog 
 

 

 

PASTORES 
Ds. M.C. Aten, Handelstraat 5, 1741AA, Schagen;  0224 850 664 
e-mailadres: m.c.aten@hotmail.nl 
Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag. Buiten deze werkdagen is Ds 
Aten ook bereikbaar voor vragen en verzoeken op 06-10811430. 
 
Mw. L. Kooiman, Schoolweg 2, 1619 AD Andijk,  0228 592 970 
Werkdagen: maandag t/m donderdag,  
telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 u. e-mailadres: ljkooiman@gmail.com 
 
Ds. Michiel C. Aten is aan onze gemeente verbonden sinds 1 september 2012. 
Hij is 20 uur per week in Schagen werkzaam in de 2e helft van iedere week. 
Pastor Louise Kooiman is voor 28 uur per week aan onze gemeente verbonden. 
Pastoraal is de gemeente in twee delen verdeeld, Ds.  Michiel Aten werkt in de 
wijken Muggenburg en Waldervaart en het verpleegtehuis Magnushof, pastor 
Louise Kooiman is actief in de rest van de gemeente, inclusief de 
woonzorghuizen De Caegstate en De Bron.  
Onze pastores gaan regelmatig voor in de diensten in de Grote Kerk, het kerkje 
in Eenigenburg, de Caegstate en de Bron en zijn lid van het Moderamen en de 
Kerkenraad. Beide pastores hebben verder de taken verdeeld en wonen 
regelmatige (delen van) vergaderingen bij van de verschillende raden en 
commissies. 

mailto:m.c.Aten@hotmail.nl�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
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Pastor Louise Kooiman en Ds.  Michiel Aten 

KERKBESTUUR: KERKENRAAD EN MODERAMEN 
 
Voorzitter:  Mw. J.E. de Leeuw den Bouter,  
De Boomgaard 6, 1741 MD Schagen, 292 321 
Scriba (secretaris): Dhr. B. Lucas, Lindenlaan 112, 741TX Schagen 
e-mailadres: scriba@pgschagen.nl  296 331 
 
In de gemeenschappelijke kerkenraad hebben alle ouderlingen en diakenen 
zitting en beide pastores. Deze raad vergadert zes keer per jaar. 
In het moderamen hebben zitting, de voorzitter en scriba (secretaris) van de 
kerkenraad, beide pastores, een vertegenwoordiger van de Pastorale Raad, het 
College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Het moderamen 
vergadert  7 keer per jaar. 

DE GROTE KERK NA DE RESTAURATIE 
Onze hoofdkerk, de Grote Kerk op de Markt in Schagen is na een grondige 
restauratie op 11 mei 2012 weer in gebruik genomen. De restauratie is mede 
mogelijk gemaakt door een tweetal overheidssubsidies. Eén van de subsidie-

mailto:scriba@pgschagen.nl�
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voorwaarden was dat het monument niet alleen kerk zou zijn, maar ook een 
publiekstoegangkelijk centrum voor Schagen en omgeving zou worden. Om de-
ze publiekstoegankelijke rol  inhoud te geven stellen wij het kerkgebouw be-
schikbaar  voor allerlei personen en organisaties om onze kerk te gebruiken 
voor hun eigen activiteiten. Het mes snijdt zodoende aan twee kanten: door 
verhuur worden inkomsten gegenereerd, waar het onderhoud van het gebouw 
deels uit bekostigd kan worden en het brede gebruik slaat een brug tussen de 
kerkelijke gemeente en de bezoekers van ons gebouw. 
 
Het doel van het kerkbestuur is om de kerk te promoten als een gastvrije 
gelegenheid in het centrum van Schagen waar van alles georganiseerd wordt, 
niet alleen op zondag maar ook in de week. Ook in 2015 wordt op de eerste 
woensdag van de maand, vanaf 10.00 uur een Inloopmorgen georganiseerd 
voor alle inwoners van Schagen. Koffie en thee staan klaar. Tijdens de 
Westfriese folklore dagen is de kerk op alle donderdagen ‘s morgens open i.p.v. 
woensdag. In de regel zal er ook een lid van het pastorale team een deel van de 
morgen aanwezig zijn.  Let hiervoor op de berichtgeving in het kerkblad. 
 

Foto: Creatieve Markt in de Hans Leijdekkerszaal1

 
 

 

                                                           
1 Ds Joh. H. Leijdekkers was predikant in Schagen van 1986-2008 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (FINANCIËN) 
 
Voorzitter: Dhr. J. Prij. 
Secretaris: Dhr. W. Vrolijk, Lijsterbesweg 37, 1744 LK Sint Maarten,  563 123 
e-mailadres: kerkrentmeesters@pgschagen.nl 
 
Het College van Kerkrentmeesters is het orgaan dat alle goederen en financiële 
middelen van de kerkelijke gemeente beheert. De kerkenraad heeft het 
behartigen van de zaken van vermogensrechtelijke aard toevertrouwd aan het 
college. Zodoende beheert het college de financiële middelen, treedt op als 
werkgever van het in dienst zijnde personeel en zorgt voor een goed gebruik en 
beheer van het onroerend goed. Voor het financieel beleid legt het college 
verantwoording af aan de kerkenraad. 
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit een aantal gemeenteleden met 
uiteenlopende financiële- en technische deskundigheid. Een aantal leden is 
bevestigd als ambtsdrager (ouderling kerkrentmeester) en heeft derhalve ook 
zitting in de kerkenraad. Eén van hen is tevens lid van het Moderamen.  
Onder de verantwoordelijkheid van het college functioneert de bouw-
commissie; deze commissie adviseert over de instandhouding van de 
kerkgebouwen en de pastorie en een interieurcommissie die zich bezig houdt 
met de aankleding van de binnenkant van de kerk. 
Voor het voeren van de verschillende administraties wordt het college 
ondersteund door de administrateur (zie volgende paragraaf). 
Het College van Kerkrentmeesters komt doorgaans 10 maal per jaar bijeen. 
Elke vergadering wordt voorbereid in een vergadering van het dagelijks 
bestuur. 
 
Jaarlijks vindt er een aantal acties plaats om de activiteiten binnen de kerk te 
kunnen bekostigen en om aan onze verplichtingen ten opzichte van de 
landelijke kerk te kunnen voldoen. Het pastoraat, het onderhoud van onze 
kerkgebouwen, het verwarmen van die gebouwen in de winter, gast-
predikanten, het drukken van liturgieën en ons blad “Onze Kerk” kosten geld.  
In januari vindt de landelijke "actie kerkbalans" plaats. Dan wordt u gevraagd 
de plaatselijke kerk voor dat lopende jaar te ondersteunen met een bedrag in 
één keer of een bedrag te betalen per maand of per kwartaal. 
 
Helaas is er een grote kans dat onze inkomsten onvoldoende zijn om alle 
uitgaven te dekken. We spreken dan over een “begrotingstekort”. In mei, 
vanouds de maand van het vakantiegeld, is er een extra rondgang door de 
gemeente, waarbij u gevraagd om onze bijdrage aan de landelijke kerk te 
kunnen betalen en zodoende geen begrotingstekort te laten ontstaan. 
 

mailto:kerkrentmeesters@pgschagen.nl�
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Wanneer u iets meer wilt weten over de inkomsten en uitgaven van de 
gemeente, kunt u op de website de samenvatting vinden van de meest recente 
jaarrekening en begroting. 
 
Uiteraard zijn ook giften welkom. Onze bankrekeningnummers kunt u 
hieronder vinden. 
 
Uw bijdragen komen in aanmerking voor belasting aftrek: de meest voor de 
hand liggende vorm is een periodieke gift, die u tenminste vijf jaren achtereen-
volgens doet. Indien u deze periodieke gift schriftelijk met ons afspreekt, is de-
ze fiscaal volledig aftrekbaar. Ook niet periodieke giften kunnen aftrekbaar zijn, 
maar hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Meer informatie hierover kunt u 
verkrijgen op de website van de belastingdienst of bij onze administrateur. 
 
 
KERKELIJKE ADMINISTRATIE 
 
Mw. B. Plak–van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard 
 06 336 386 73 e-mailadres: pgschagen@nexite.nl 
 
Rekening PG Schagen: rek.nr.: NL30 FVLB 0699 946 433 t.n.v. Protestantse 
Gemeente te Schagen, p/a Middenweg 476, Heerhugowaard. 
 
Voor kerkelijke bijdragen: rek.nr. NL93 FVLB 0699 543 622 t.n.v.  Protestantse 
Gemeente te Schagen, p/a Middenweg 476, Heerhugowaard. 
Rekeningnummer diaconie Protestantse Gemeente te Schagen: 
NL20RABO0146141350 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Schagen  
Rekeningnummer Quotum, o.a. kosten kerkblad: NL38 FVLB 0699 6420 00 
Rekeningnummer diaconie inzake ZWO: NL57 FVLB 0635 8070 25 
 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Schagen c.a. inzake ZWO 
Rekeningnummer diaconie inzake Roemenië NL17 RABO 0138 3689 88  
t.n.v. Stichting Schagen – Roemenië 
Rekeningnummer diaconie inzake Kerkje Eenigenburg 
Rek.nr. NL43 FVLB 0635 8116 42 t.n.v. Protestantse Gemeente te Schagen inza-
ke  Kerkje Eenigenburg 
 
Doormiddel van collectebonnen kunt u uw bijdragen in de zondagse collecte 
aftrekbaar maken voor de Inkomsten belasting. Collectebonnen van 0,5 en 1 
euro kunt u bestellen bij onze administrateur door 10 euro of een veelvoud 
daarvan te storten op het bankrekeningnummer voor kerkelijke bijdragen o.v.v 
collectebonnen. Graag aangeven of u collectebonnen van een euro of 50 cent 
will hebben. De bonnen worden dan bij u thuis bezorgd. 
 

mailto:B.Plak–vanOostwaard@inter.nl.net�
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(Onze administrateur woont in Heerhugowaard. Zij verzorgt de 
ledenadministratie; daarnaast voert zij de financiële administratie).  
 
Alle kinderen van gemeenteleden waarvan wij een geboortebericht krijgen 
zullen we inschrijven als ongedoopt kind in de ledenregistatie van de landelij-
ke kerk (LRP). Dit staat nog helemaal los van een  eventuele aanvraag voor de 
doop. Daarnaast stellen wij het op prijs dat u gebeurtenissen die pastorale 
aandacht nodig hebben, zoals ernstige ziekte of overlijden, bijtijds doorgeeft 
aan een van onze pastores.  
Aanvragen voor doop of bevestiging van een huwelijk kunt u richten aan onze 
scriba (secretaris) dhr. B. Lucas,  296 331, e-mail scriba@pgschagen.nl 

PASTORALE RAAD 
 
Voorzitter en vertegenwoordiger Moderamen: Pastor  Mw. L. Kooiman, 
Schoolweg 2, 1619 AD Andijk,  0228 592 970 
Secretaris Pastorale Raad: Mw. H.  van Laar – Bakker, Gebr. Plukkerstraat 25, 
1742RE, Schagen, 0224 215 270  
 
Onderling pastoraat 
Uitgangspunt van ons pastoraat vormt het “Omzien naar elkaar en zo nodig 
bijstaan van elkaar”. We zien het pastoraat dus als een gezamenlijke taak van 
gemeenteleden, speciaal aangestelde bezoekmedewerkers, ouderlingen, 
diakenen en pastores. Met dit uitgangspunt worden wijkavonden 
georganiseerd, avonden voor bepaalde leeftijdsgroepen  en avonden rond een 
thema, een boek of een film. Ook het koffiedrinken na afloop van iedere 
kerkdienst is een gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken. 
Zorgpastoraat onder ouderen en zieken wordt uitgevoerd door de pastores, 
ouderlingen, diakenen en een groep bezoekmedewerkers, gecoördineerd 
vanuit de pastorale raad. Wanneer u bezoek wilt kunt u dit kenbaar maken 
door de secretaris van de Pastorale raad te bellen. 
Crisispastoraat bij ernstige ziekte, overlijden en rouw wordt vooral uitgevoerd 
door onze pastores. Hiervoor kunt u zich direct in verbinding stellen met hen. 
Jaarlijks wordt ook met geïnteresseerde betrokkenen een gespreksgroep 
gevormd waarin de verwerking van rouw centraal staat. 
Komst en vertrek. Ook kennismaking met nieuw binnengekomen gemeente-
leden wordt gecoördineerd door de pastorale raad en momenteel gezamenlijk 
uitgevoerd door diaken dhr. B. Nieuwland en scriba dhr. B. Lucas. Een gesprek 
met een vertrekkend gemeentelid vindt plaats wanneer hij of zij dit kenbaar 
maakt of als de Pastorale Raad/Scriba hiertoe aanleiding ziet. 
 
Jongerenpastoraat 
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Bij het pastoraat onder jongeren komen bovenstaande thema’s ook voor. Het 
zwaartepunt bij het jongerenpastoraat is het zorgen dat kerk en kerkdienst ook 
voor hen “een levend en inspirerend gebeuren“ is. Tijdens de kerkdiensten is er 
nevendienst voor de basisschoolleerlingen (behalve in de zomervakantie en 2 
zondagen na kerst). Eén keer in de twee weken is er “Kom in de kring” voor  
onze kleuters en tienerdienst voor onze tieners. 
In onze gerestaureerde kerk is een jeugdzolder gebouwd die bijzonder geschikt 
is voor het organiseren van een jeugdsoos.  
Het jongerenwerk wordt gecoördineerd door de jeugdouderling en de jeugd-
diaken.  
 
Tienerdienst 
Er is tienerdienst voor jongeren van 10-14 jaar (groep 7 en 8 van de basis-
school, eerste en tweede klas voortgezet onderwijs). De tienerdienst vindt 
plaats parallel aan de ochtenddienst, eenmaal in de 2 weken. Ook is er gestart 
met een kookclub. 
 
Creche-“Kom in de kring” 
Elke zondagmorgendienst is er crèche. Eenmaal in de twee weken is er “Kom in 
de kring”: voor peuters en kleuters. 
 
Contactpersoon voor de teinerkerk en kindernevendienst 
Jeugdouderling: Mw. I. Broeksma, Korenmolen 17, 1742KH Schagen,  
 295 311 
 
Contactpersoon voor  het jeugdwerk in het algemeen 
Jeugdouderling: Mw. I. Broeksma, Korenmolen 17, 1742KH Schagen,  295 
311 
Jeugddiaken: Dhr A. Plomp, Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen, 227 522 

 
 Afsluiting van het créche en "Kom in de kring"seizoen 2014-2015 
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DIACONALE ZAKEN 
Voorzitter: Dhr. J.W. Koedijk, Stationsweg 5, 1741GW Schagen,  
 Secretariaat:  Dhr. B. Nieuwland, Mussenhof 9, 1742 JP Schagen,  296 827 
Jeugddiaken: Dhr A. Plomp, Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen, 227 522 
Coördinator autodienst:  
Mw. H. van Zanten, Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen,  296 358 
Coördinator ouderenbezoek: 
Mw I. Schenk, Leeuwerikstraat 20, 1742 BB Schagen, 296 533 
Geluidsopnamen : Dhr. L. Witte, Nes 20, 1741 NH Schagen,  298 195 
Maatschappelijk Sociaal Werk Coördinator:  
Mw. H. van Zanten, Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen,  296 358 
 
Diaconaat is het ondersteunen daar waar nodig is. Een historische taak van de 
diaconie is het helpen van leden die in financiële nood zitten. Hiertoe kan een 
verzoek worden ingediend bij een van de diakenen en/of de 
maatschappelijk/sociaal werk coördinator. Daarnaast doet de diaconie 
regelmatig giften aan (landelijke) hulpverleningsorganisaties. Belangrijk 
speerpunt dit jaar is ondersteuning van het jeugddorp “de Glind”van de 
Rudolfstichting. Uiteraard wordt ook het landelijk ZWO-werk ondersteund. 
ZWO staat voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. In 
de kerkdiensten worden collectes gehouden voor diaconie, ZWO, Kerkinactie  
en het jeugddorp de Glind.  De diaconie is ook betrokken bij het plaatselijk 
werk onder vluchtelingen en asielzoekers en bij Amnesty International. 
 
 
Onze gemeente is uitzendgemeente voor het echtpaar Ilja en Marleen 
Anthonissen. Zij werken voor Kerkinactie in Jeruzalem en Betlehem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marleen en Ilja Anthonissen 
Regelmatig schrijven zij over hun ervaringen in hun weblog op de site van 
Kerkinactie, snel te vinden door hun naam te googelen of via de website 
www.pgschagen.nl 
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De diaconie coördineert de autohulpdienst door vrijwilligers voor 
gemeenteleden die niet meer in staat zijn om de kerkdienst zelfstandig te 
bezoeken. Ook zorgt een groep vrijwilligers ervoor dat van elke dienst een 
geluidopname wordt gemaakt die thuis beluisterd kan worden. 
Met Caritas van de RK kerk en de burgelijke gemeente participeert onze 
diaconie in een noodfonds. 
 
Gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden door diakenen of bezoekmede-
werksters  bezocht rond hun verjaardag en rond de Kerstdagen. 
 

KERKBLAD "ONZE KERK" 
Kopij inleveren bij de redactie, e-mail adres: 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 
Advertentie acquisitie:   
Tijdelijk: Dhr W.P. Voorbraak, Wulpenhof 3, 1742CC Schagen,  213 665 
e-mail adres: voorbraak.wim@gmail.com 

Ons kerkblad verschijnt 9 keer per jaar (niet in juni, juli en augustus), rond de 
derde zondag van de maand. Kopie inleveren graag uiterlijk op de maandag na 
de eerste zondag van de maand. Het kerkblad wordt bezorgd op ruim 650 
adressen binnen onze gemeente door een groep van ca. 60 vrijwilligers. Circa 
100 gemeenteleden lezen ons blad via internet. Zij ontvangen een email 
wanneer een nieuw blad op internet gezet is. 

Elk gemeentelid kan kopij inleveren. Bijdragen waarvoor de redactie geen 
verantwoording neemt worden geplaatst in de rubriek “Lezers schrijven”. Het 
blad kan ook gelezen worden via de website www.pgschagen.nl. Op deze site is 
ook het redactiestatuut te vinden. 

Een groot aantal adverteerders helpt ons de productiekosten van het blad te 
beperken. Uiteraard hopen zij dat u aan hen denkt bij uw aankopen. bIj het 
septembernummer is een acceptgiro bij het blad gevoegd waarin de lezers 
gevraagd wordt om € 10,- voor het blad te doneren. 

WEBSITE  www.pgschagen.nl 

Onze website is het medium om snel geinformeerd te worden over wat er 
korte termijn in de kerk  te doen is. Verder  bevat de site veel algemene 
informatie over alle geledingen binnen de Protestantse Gemeente te 

mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
http://www.pgschagen.nl/�
http://www.pgschagen.nl/�
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Schagen.Website beheerders zijn  Dhr. G. Dekker  216 988 en dhr. W.P. 
Voorbraak    213 665 

KERKDIENSTEN HET HELE JAAR DOOR! 
Er is elke zondag kerk, meestal in de Grote Kerk op de Markt in Schagen.  
In de zomer (van april tot en met september) beginnen de diensten om half 
tien, ’s winters om 10 uur. 
We zingen uit het Liedboek, “Zingen en bidden in huis en kerk”. Voor 
bezoekers is een aantal bundels beschikbaar op de tafel voor de banken in de 
kerkzaal. Van vaste bezoekers wordt verwacht dat zij de bundel aanschaffen.  
 
De bezoekers worden  welkom geheten door een gastheer/vrouw. Bij de ingang 
van de kerk ligt, voorafgaande aan de dienst, een voorbedenboek waarin 
bezoekers kunnen melden waarover men graag wil dat de voorganger aandacht 
besteed in zijn of haar gebed. 
Tijdens de kerkdiensten wordt in de regel twee maal gecollecteerd. De doelen 
staan vermeld in ons kerkblad en op het mededelingenblad dat voor de dienst 
uitgereikt wordt. 
Er is altijd koffiedrinken na de dienst in de Hans Leijdekkerszaal.  
Het jaarrooster voor gastheren/vrouwen en koffieschenkers/Schenksters wordt 
samengesteld door Mw. A. Voorbraak,  213 665 
 
Drie keer per jaar wordt er een oecumenische dienst georganiseerd samen met 
de leden van de Rooms Katholieke Kerk en de PG Zijpe. De diensten zijn 
afwisselend in de Grote Kerk op de Markt en in de RK Christoforuskerk. De 
organisatie hiervan berust bij de plaatselijke Raad van Kerken. 
In de Stille week wordt een reeks van vieringen georganiseerd. Er zijn diensten 
op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en afgesloten met twee 
diensten op 1e Paasdag, een Paaswake dienst die om 6 uur 's morgens begint 
en een 2e dienst op de gebruikelijke begintijd.   
Op Ziekenzondag (2e zondag in september) wijken we uit naar de Magnushof. 
We hebben dan een kerkdienst samen met een deel van de bewoners. Deze 
dienst begint om 11 uur. 
In september vindt ook de start van het nieuwe winterseizoen plaats. Dat 
gebeurt in de regel met een bijzondere dienst, de startdienst, aangekondigd in 
het kerkblad. 
In een speciale dienst aan het eind van het kerkelijk jaar in november 
(Eeuwigheidszondag) herdenken we de leden van de gemeente die in het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven. 
Tijdens de kerkdiensten op zondag is er kindernevendienst voor de kinderen 
van de basisschool en is er crêche . Eén keer in de twee weken is er “Kom in de 
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kring” voor de kleuters  en peuters en de andere week catechese voor de 
leeftijd 10-14 jaar. 
 
We vieren zes maal per jaar Heilig Avondmaal. We hebben gekozen voor “lo-
pend Avondmaal”: op aanwijzing van de ouderling van dienst lopen alle deel-
nemers door het middenpad naar voren en slaan dan links- of rechtsaf. Het 
avondmaal is toegankelijk voor alle leden, ook voor kinderen. Daarom bevat 
ook een van de bekers druivensap in plaats van wijn (de meest linkse beker, 
lopende richting preekstoel). 
 
Bij speciale diensten wordt gebruik gemaakt van een liturgie die uitgedeeld 
wordt bij de ingang van de kerk. Regelmatig wordt een geloofsbelijdenis gezon-
gen of uitgesproken. 
 
Links van de preekstoel hangt een doopkleed met visjes. Op de visjes staan de 
namen van de dopelingen.  
Aan de rechterzijde van de preekstoel hangt een gedachteniskleed. 
Sterren aan het kleed dragen de namen van de gemeenteleden die in het lo-
pende kerkelijk jaar zijn overleden. 
 

 
 

Doopkleed(links)  en gedachteniskleed 
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Aan Bid- en Dankdag wordt aandacht besteed in de zondagmorgendiensten, 
de zondag na de eerste woensdag in maart (Biddag) en de zondag na de eerste 
woensdag in november (Dankdag). 
 
Elke maand wordt op een donderdagmorgen een viering gehouden in de De 
Caegstate, het woonzorgcomplex dat gebouwd is op de plaats van het 
vroegere Hervormde Bejaardenhuis Avondrust. De dienst begint om 10.45 uur. 
De vieringen worden aangekondigd in het kerkblad. 
Elke woensdagmorgen( maximaal 3 keer per maand) vindt om 10.45 uur een 
viering plaats in zorgcentrum De Bron. Afwisselend heeft een roomskatholieke 
en een protestantse voorganger de leiding van de viering. 
De frequentie van beide vierinen is in discussie. Voor het meet recente rooster 
verwijzen we naar het kerkblad “Onze Kerk”. 

DIENSTEN MET EEN SPECIAAL KARAKTER 
De diensten in het kerkje van Eenigenburg hebben een speciaal karakter. Zij 
worden georganiseerd door de Commissie Kerk en Kunst. Een thema, schilderij, 
lied of ander kunstwerk staat dan centraal. De diensten duren niet langer dan 
40 minuten. 
Tijdens het vakantieseizoen vinden er in Eenigenburg Onderwegdiensten plaats 
die in de regel door leken worden geleid. Muziek krijgt in deze diensten een 
belangrijke plaats. Ook deze diensten duren niet langer dan 40 minuten. 
 
Rond of op 1e Kerstdag is er ook een gezinsviering met elk jaar weer een andere 
invulling. 
Alle diensten worden aangekondigd in ons kerkblad “Onze Kerk” en op de web-
site www.pgschagen.nl. 
 
Gemeenteleden uit onze gemeente organiseren elke eerste zondag van de 
maand een Vesperdienst in de Willibrorduskerk in Haringhuizen. De diensten 
beginnen om 17.00 uur en worden aangekondigd in ons kerkblad “Onze Kerk”. 
De diensten, die gehouden worden sinds juni 1996, vallen onder verantwoor-
ding van de protestantse, katholieke en doopsgezinde geloofsgemeenschappen 
van de voormalige gemeente Niedorp. 
De kerk bezit een eigen cantorij, “de Laurenscantorij”. Behalve deze cantorij 
zingen ook anderen cantorijen en koren uit de omgeving in de dienst. 

MUZIEK IN DE KERK 
Centraal in de kerk, boven de preekstoel, hangt het grote van Dam orgel uit 
1897. 

http://www.pgschagen.nl/�
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Hoofdorganist op dit orgel is Mw. H. Muntjewerf-Heemskerk uit Breezand. An-
dere organisten zijn mw. C. Schaap uit Arnhem, dhr. H. Stehouwer uit Alkmaar, 
dhr. S. Schippers uit Sumar (Friesland) en dhr. E. van Loon uit Sint Maarten. 
 
De cantorij van de Grote Kerk verleent regelmatig haar medewerking aan de 
diensten. De cantorij staat onder leiding van dhr. W. Kramer repeteert maan-
dagavond van 20.00-21.30 uur. 
 
Regelmatig wordt ook medewerking verleend door solo zangers, fluitisten en 
andere musici. Je kunt wel zeggen dat we een muzikale gemeente hebben. Eind 
oktober beginnen traditioneel de repetities van het ad hoc Schager Kerstkoor 
(zondagmorgen om 11.30 uur). Het koor verleent o.a. medewerking aan de 
Kerstnachtdienst en de kerstviering in De Caegstate. Dirigent van het koor is 
dhr. W. Kramer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Foto: van Dam orgel in de Grote Kerk 
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RAAD VAN KERKEN SCHAGEN 
Doel van de raad is het bevorden van het onderling contact tussen de kerken in 
de gemeente Schagen en het organiseren van gezamenlijke activiteiten. In de 
Raad van Kerken zijn de Protestante Gemeente te Schagen de Protestantse 
Gemeente van Zijpe en de Rooms Katholieke St. Christoforusparochie 
vertegenwoordigd. 
Gezamenlijk worden drie oecumenische diensten in het jaar en elke 2 jaar de 
Bijbelquiz georganiseerd.  
Ook wordt informatie doorgegeven over elkaars diensten.  
Contactpersoon  is Mw. A. Rozing-Boer, e-mail-adres adrie@janrozing.nl 

ANDERE ACTIVITEITEN BINNEN DE PG SCHAGEN 
Het aantal activiteiten binnen onze gemeente is legio. We nodigen u, als nieuw 
lid van onze gemeente, van harte uit hieraan deel te nemen. Hier een 
opsomming van de meeste van die activiteiten, samen met de naam van een 
contactpersoon waaarmee u zich in verbinding kunt stellen. Een aantal van de 
activiteiten vindt zo nu en dan plaats en wordt aangekondigd in het kerkblad. In 
de regel verschijnt er een activiteitenfolder met de activiteiten in het 
winterseizoen rond de startzondag in september. 
 
Raad van Vieren en Leren 
De Raad houdt zich bezig met de liturgie in de diensten en is betrokken bij de 
organisatie van leerhuizen over actuele thema’s. De activiteitengids is te vinden 
op de homepage van onze website www.pgschagen.nl.  Meer info bij de 
voorzitter van de raad dhr. W. Kramer  296 094 
 
Leiding kindernevendienst Info: Mw. I. Broeksma, Korenmolen 17, 1742KH 
Schagen,  295 311 
 
Commissie Kerk en Kunst 
Deze commissie verzorgt de maandelijkse diensten in Eenigenburg. 
Info bij dhr. H. Wagenaar,  213 666 
 
Ouderenbezoek Diaconie 
Een groep vrijwilligers bezoekt bejaarden (leeftijd 75+) rond hun verjaardag. 
Wilt u ook meedoen? Info bij mw. I. Schenk-de Geus,  296 533 
 
Vrouwen gespreksgroep 
Frequentie 1 x per 2 maanden op dinsdagmiddag in een zaal van de Grote Kerk. 
Info bij pastor L. Kooiman,  0228 592 970 
 
 
 

http://www.pgschagen.nl/�
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Bloemengroep 
Vrijwilligers zijn betrokken bij het op toerbeurt verzorgen van de bloemen in de 
kerk en bij de groep “Liturgisch bloemschikken” die speciale creaties voor de 
liturgische tafel maakt rond de verschillende christelijke feestdagen.  
Coordinatie mw. M. Witte,  298 195; samenstelling van de lijst van 
gemeenteleden die voor bloemen in aanmerking komen: Mw. H. van Zanten, 
 296 358 
 
Inloopmorgen op woensdag 
Iedere eerste woensdagmorgen van de maand kunnen alle inwoners van 
Schagen terecht in de kerk van 10.00-11.30uur. Koffie en thee staan klaar. Er 
zal ook altijd een lid van het pastorale team aanwezig zijn. Coördinatie van de 
vrijwilligers Mw. A. Voorbraak, Wulpenhof 3,  213 665 
 
Ouderengespreksgroep over de Bijbel 
Frequentie 1 x per 2 maanden op woensdagmiddag in de consistorie van de 
Grote Kerk. 
Info bij pastor L. Kooiman,  0228 592 970 
 
Ouderengespreksgroep over “Levensverhalen” 
Frequentie 1 x per 2 maanden op woensdagmiddag in de kerk. 
Info bij pastor L. Kooiman,  0228 592 970 
 
Avondkringen 
Ds. M. Aten organiseert gesprekskringen ’s avonds. Meer hierover is te vinden 
in de activiteitenfolder opgesteld door de Raad van Vieren en Leren. Meer 
informatie over plaats en tijd in het kerkblad en bij Ds.  Aten,  0224 850 664.  
Zie ook de activiteiten folder die te downloaden is via de website 
 
Rouwverwerkingsgroep 
Jaarlijks wordt een aantal gespreksmiddagen georganiseerd met mensen die te 
maken hebben gekregen met het overlijden van gezins- en /of familieleden. 
Info bij pastor L. Kooiman,  0228 592 970 
 
Gastheer/vrouw, koffie schenken 
Vrijwilligers die als gastheer/vrouw willen optreden bij de zondagmorgen 
dienst of koffie willen schenken na afloop van de dienst kunnen zich aanmelden 
bij mw. A. Voorbraak,   213 665 
 
Gemeentemaaltijd 
De gemeentemaaltijd wordt in het winterseizoen 1 x 6 weken georganiseerd 
door vrijwilligers van verschillende kerken.  
Info bij Mw. S. Steur,  213 801 
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Koffie en thee schenken tijdens de WestFriese markt (10  donderdagen in de 
zomermaanden) 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Mw. W. Van Treuren   298 403 of 
Mw. T. Folkertsma,  298 403  
 
Orgelbespelingen tijdens de west friese markt donderdagen 
Deze worden gecoördineerd door onze hoofdorganist mw. H. Muntjewerf. 
Info  0223 522 350. 
 
Gastheer/vrouw tijdens de west friese markt donderdagen 
Tijdens de Westfriese markt donderdagen wordt de kerk opengesteld voor de 
toeristen en worden souvenirs verkocht ten bate van het restauratiefonds.  
Organisatie door en info bij dhr. J. Prij ,  573 123. 
 
Tweedehands boekenverkoop in de kerk  
In de koffiezaal is een aantal kasten aanwezig met 2e hands boeken over 
diverse onderwerpen. U kunt hier een boek uithalen tegen betaling van 1 of 2 
euro in de bus. De opbrengst is voor het “opknappen/aankleden” van de 
ruimten in de kerk.  
Contactpersonen mw. G. Smit,  223 075 en mw. I. Schenk,  296 533. Bij 
hun kunt u ook nog  verkoopbare, toonbare tweedehandsboeken inleveren. 
 
Wereldwinkel 
De wereldwinkel is in de voet van de de toren van de Grote Kerk en elke dag 
geopend van 10:00–12:00 en 14:00–17:00 uur, behalve maandagmorgen. 
Donderdag en zaterdag is de winkel ook tussen de middag open.  
Info  212 191 tijdens openingstijden. 
 
Werkgroep ZWO (Zending-Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking) 
Meer info over ZWO bij Henk Rieffe,  213 254 
 
Stichting Schagen – Roemenië 
De stichting zamelt goederen en geld in voor een kindertehuis in Cristuru 
Secuiesc in Roemenië. Leden van de stichting brengen jaarlijks de goederen 
naar Roemenië. Meer info bij Dhr. L. Witte,  298 195 
 
Samenwerking met de Evanglisch-Lutherischen Gemeinde Dippoldiswalde 
Het contact met deze gemeente in voormalig Oost-Duitsland dateert uit 1988, 
kort voor de val van de muur. Tweejaarlijks wordt rond Hemelvaartsdag een 
bezoek gebracht. Het ene jaar gaan leden van onze gemeente en van de Rooms 
Katholieke Christoforusparochie naar Duitsland en tweede jaar daarna wordt 
een tegenbezoek gebracht. Contactpersoon is dhr. J. Prij,  0224 573 123 
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DE PGSCHAGEN ALFABETISCH BEKEKEN 
Aankondigingen aanbrengen in de hal van de kerk: in overleg met de koster 
Adreswijzigingen: doorgeven aan de administrateur mw. B. Plak, zie blz. 11 
Autovervoer naar de kerk: Zie Diaconie, blz. 13 
Biddag: de zondag na de eerste woensdag in maart  
Cantorij: Zie blz. 19. 
Collectebonnen: zie bij administrateur blz. 11 
Dankdag: zondag na de 1e woensdag in november 
Diaconie: Zie blz. 14 
Doopaanvragen: bij  de secretaris van de kerkenraad(scriba), blz.12 
Financiën: zie onder College van Kerkrentmeesters en Financiën, blz.10 
Gastheer/vrouw ; vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Mw. A. Voorbraak   
213665. 
Geboorte: doorgeven aan de secretaris van de kerkenraad (scriba) en de 
wijkpastor 
Geluidsopname zondagse kerkdienst: zie Diaconie, blz. 14 
Gemeentevergadering: Eénmaal per jaar, meestal in mei, vindt een gemeente-
vergadering  plaats. In die vergadering worden ondermeer de financiën maar 
ook andere onderwerpen besproken. 
Gemeentemaaltijd: zie blz. 21 
Heilig Avondmaal: wordt aangekondigd in ons kerkblad "Onze Kerk". Zie verder 
onder "kerkdiensten het hele jaar door", blz. 16 
Huisbezoek: Wanneer u  huisbezoek wilt ontvangen kunt u contact opnemen 
met de wijkpastor of een van de ouderlingen; zie Pastoraat, blz. 12 
Huwelijk: Verzoek om een kerkelijke huwelijksbevestiging richten aan de 
secretaris van de kerkenraad (scriba).Ook andere levensverbintenissen dan een 
huwelijk tussen man en vrouw kunnen worden ingezegend. 

Jeugddiensten/Gezinsdiensten: Zie aankondigingen in "Onze Kerk" 
Jeugouderling/ Jeugddiaken: Zie Jongerenpastoraat, blz. 12 
Kerkgebouw(en): Zie blz. 5 
Kerkdiensten: Zie kerkdiensten het hele jaar door en speciale diensten blz.16-
18. Alle kerkdiensten staan vermeld in ons maandblad “Onze Kerk”. 
Kerkelijke uitgaven, kerkelijke kassen, gironummers: Zie administrateur blz. 11 
Kerkenraadsvergaderingen: Zie Kerkbestuur blz. 8 
Kerkrentmeesters: Zie blz. 9 
Kindercrêche is aanwezig tijdens de zondagmorgendienst. 
Kindernevendienst: voor de kinderen van de basisschool, elke zondag m.u.v. de 
zomervantieperiode en 2 zondagen na kerst. 
Koffie schenken na afloop van de kerkdienst: vrijwilligers kunnen zich opgeven 
bij Mw. A. Voorbraak   213665. 
Kopieerapparaat kerk: gebruik in overleg met de koster. 
Koster: Dhr C.P.A. van Treuren zie blz. 5 
Liturgieën: In overleg met dhr. W. de Visser, Spoorlaan 14, 1741 EN Schagen,  
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 213 103 
Mededelingenblad: kopij inleveren voor de zondagse mededelingen vóór vrij-
dag 18.00 uur bij fam. Tuinstra, Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen,  
 298 101, e-mailadres: j.tuinstra@kpnplanet.nl   
Moderamen: zie Kerkbestuur, blz. 8 
Organisten: Zie Muziek in de Kerk, blz. 18 
Overlijden: Rouwkaart zenden aan wijkpastor en scriba; bij sterfgeval contact 
opnemen met wijkpastor. Zie voor de wijkverdeling tussen de pastores blz. 7 
Predikant: Zie pastores, blz. 7 
Preekvoorziening: Suggesties voor predikanten doorgeven aan: Mw. T. 
Dwarswaard–Herder.  214 025 
Plaatsen reserveren: we kennen geen gereserveerde plaatsen, wel speciale 
plaatsen voor gemeenteleden met een handicap (overleg met de koster) 
Raad van Kerken: Zie blz. 20 
Slechthorenden: De kerk is in het middenvak voorzien van ringleiding. 
Tienerkerk:  Informatie over tienerkerk bij de jeugdouderling; zie 
jongerenpastoraat, blz. 12 Informatie over belijdeniscatechesatie bij Ds. M.C. 
Aten, pastor L. Kooiman en/of de jeugdouderling. 
Verzorgingstehuizen: Zie vieringen in verzorgingshuizen, zie blz. 16 en 18 
Verzorging bloemen in de kerk: Zie blz. 21 
Vesperdiensten  Haringhuizen: Zie  blz. 18 
Voorbede en dankzegging: in overleg met de predikant. Er ligt een boek bij de 
ingang van de kerk waarin om voorbede of dankzegging kan worden verzocht. 
Voorkeurslidmaatschap van de PG Schagen: in overleg met de secretaris van 
de kerkenraad (scriba) en de administrateur 
Websites: www.pgschagen.nl voor al het actuele nieuw van onze gemeente. 
www.kerkopdemarktschagen.nl voor de geschiedenis van de kerken. 
www.stichting-schagen-roemenie.nl  is de site van de stichting die hulp biedt 
aan de bevolking van Cristuru Secuiesc. 
Wijkavonden: Zie Pastoraat 
Ziekte: Ernstige ziekte melden bij de wijkpastor of een van de ouderlingen. 
 
 

 

 
Foto: De  skyline van Schagen met “de“ twee torens, 

de Grote Kerk op de Markt in het midden. 
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