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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
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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?’

 06 336 386 73
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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, 1619 AL 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 

Klaas Henk Ubels 
 
Popsongs in kerkdiensten 
 
Popsongs zijn een manier om een brug te slaan tussen de kerk en de wereld van nu, 
stond in het commentaar van Trouw op 30 december jl. Dit naar aanleiding van de 
Top2000-kerkdiensten, die een schot in de roos bleken te zijn. Want uitgerekend qua 
kerkbezoek de ‘lastigste zondag’ van het jaar, namelijk die tussen Kerst- en Nieuw-
jaarsdag, trok in totaal ongeveer 20.000 bezoekers naar 90 veelal afgeladen popkerk-
diensten, over het hele land verspreid.  
Initiatiefnemer van deze popvieringen is de krijgsmachtpredikant ds. Fred Omvlee. Het 
is geen toeval dat een krijgsmachtpredikant tot dit initiatief kwam, want sinds jaar en 
dag vinden bij de krijgsmacht elke zondag (of soms vrijdag) kerkdiensten of bezin-
ningsbijeenkomsten plaats waarin popsongs een belangrijke rol hebben. En deze ‘mili-
taire’ vieringen worden, mede daarom, doorgaans erg goed bezocht. Het gebeurt wel 

mailto:m.c.Aten@hotmail.nl�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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dat in een missiegebied of aan boord van een marineschip meer dan de helft van de 
militairen aan de dienst deelneemt, waarvan slechts een enkeling ook thuis naar de 
kerk gaat. Vaak brengen militairen zelf bepaalde songs in bij deze vieringen. 
 
In augustus bezocht ik de Nederlandse militairen en hun dominee, Ko Sent, in Erbil, 
Irak. De ongeveer 100 Nederlanders zijn daar bezig met een trainingsmissie, waarbij 
Koerdische strijders extra vaardigheden worden bijgebracht in hun oorlog tegen de 
strijders van de Islamitische Staat.  
De missie, waar zeven Europese landen aan deelnemen, vindt plaats in een islamiti-
sche omgeving en daarom worden op vrijdag geen trainingen gegeven. De meeste 
Nederlandse militairen zijn dan niet aan het werk. Voor de dominee een mooie gele-
genheid om zijn kerkdienst in de vorm van een bezinningsmoment te houden. Aan-
vang 20.00 uur. Het thema was deze keer ‘The place to be’, het ging over verlangen. 
Na een woord van welkom met een toelichting op het thema, stak de dominee een 
grote kaars aan als teken van verbondenheid en hoop. Vervolgens keken we naar de 
videoclip ‘Let her go’ van de band Passenger. De songteksten konden we meelezen op 
papier. Daarna was er voor allen gelegenheid een kaarsje te branden aan de grote 
kaars, er werd door velen daar dankbaar gebruik van gemaakt. 
De ‘preek’ bestond uit twee korte toespraken. Tussendoor werd, op verzoek van een 
militair, de clip ‘You’re gonna miss this’ van Trace Adkins vertoond. In zijn toespraken 
ging de dominee in op de voor velen herkenbare ervaring van verlangen: als je op mis-
sie bent wil je thuis zijn, en als je thuis bent op missie… Hij gaf daarbij behoorlijk te 
denken door te stellen: “Als je kunt zijn waar je bent, kan je komen waar je wilt zijn.” 
Hoewel dit wat filosofisch klonk, wist hij het zo authentiek te verwoorden dat de mili-
tairen hem prima begrepen. 
Na de muzikale onderbreking ging hij aan de hand van een schilderij van Rembrandt 
verder met het Bijbelverhaal van de Verloren Zoon, dat ook over verlangen gaat. Hij 
riep het beeld op van de vader die zijn zoon bij terugkeer vol erbarmen in de armen 
sluit. En verwees met dit beeld naar God. Aansluitend luisterden we naar het nummer 

‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de 
Breij. 
 
Het bezinningsmoment werd afgeslo-
ten met zegenrijke woorden van 
hoop en bemoediging. Het viel mij op 
dat alle militairen van begin tot eind 
geboeid waren. En misschien nog wel 
het meest opmerkelijke: ruim de helft 
van de 80 veelal niet-kerkelijke mili-
tairen die op dat moment tijd had-
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den, woonden het bezinningsmoment bij.  
 
Een ander mooi voorbeeld van dergelijke vieringen is te vinden op de website van de 
Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht (dgv.nl/pgv), onder ‘bundel 
columns’ van de vlootpredikant Johan Trouwborst. De dertien vieringen die hij tijdens 
Operation Ocean Shield in het voorjaar van 2014 aan boord van Zr.Ms.Evertsen ge-
houden heeft, zijn daarin integraal opgenomen, inclusief linken naar de genoemde 
popsongs op YouTube.  
Van oudsher weet de kerk in de krijgsmacht een bijna natuurlijke brug te slaan met ‘de 
wereld van nu’. En dat zal ze blijven doen, ook anno 2025.  
 
KERKDIENSTEN 
Zondag  14 februari 2016 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds M.C. Aten 
1e collecte   Kerk (onderhoud piano) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   René Meyer 
Gastvrouw   Ineke van de Woude 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
Er is crèche , “Kom in de kring”, kindernevendienst en Tienerdienst 
Bijdrage voedselbank: rijst 

Woensdag 17 februari 2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur pastor mw. L. Kooiman 
 
Grote Kerk 
18.00 uur: Sobere maaltijd met meditatieve afsluiting 

Zondag  21 februari 2016 
Grote Kerk 
10.00 uur   Drs G. Scholten, pastor Gemini Zkh Den Helder, m.m.v. de Cantorij 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Voorjaarszendingsweek 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Adriaan Rodenburg 
Gastheer/vrouw   fam. van der Plas 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Guus de Jong 
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Er is crèche en kindernevendienst 
Bijdrage voedselbank: pasta 

Zondag 21 februari 2016 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   pastor Mw. L. Kooiman (in kader van “Kerken kunst”) 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Voorjaarszendingsweek 
Organist   Ed van Loon 
Eén collecte voor onderhoud kerkje Eenigenburg 

Woensdag 24 februari 2016 
Zorgcentrum De Bron, de dienst vervalt. 
 
Grote Kerk 
18.00 uur: Sobere maaltijd met meditatieve afsluiting 

Zondag  28 februari 2016 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds M.C. Aten; bevestiging diaken en kerkrentmeester 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Janny de Visser 
Gastheer   Geert Bakker 
koffie wordt verzorgd door Erwin Kloosterman en Leo Witte 
Er is crèche , “Kom in de kring”, kindernevendienst en Tienerdienst 
Bijdrage voedselbank: blikgroenten 
 
Woensdag 2 maart 2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur pastoor E. Moltzer  
 
Grote Kerk 
18.00 uur: Sobere maaltijd met meditatieve afsluiting 

Zondag 6 maart 2016 februari 2016 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds G. Rinsma, Goutum 
1e collecte   Kerk 



   6  
  

2e collecte   Hospice Schagen 
Organist   Ed van Loon 
Lector   Annemarie Ros 
Gastvrouw   Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker 
Er is crèche en kindernevendienst 
Bijdrage voedselbank: koffie 

Woensdag 9 maart 2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur dhr. J. Bruin 
 
Grote Kerk 
18.00 uur: Sobere maaltijd met meditatieve afsluiting 

Zondag  13 maart 2016 
Grote Kerk 
10.00 uur   Mw Ds Y. van Benthem, Dirkshorn 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Kerk in actie, binnenlands diaconaat 
Organist  Caroline Schaap 
Lector   René Meyer 
Gastheer   Rik Laernoes/Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
Er is crèche , “Kom in de kring”, kindernevendienst en Tienerdienst 
Bijdrage voedselbank: thee 
 
Woensdag 16 maart 2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur pastoor J. van der Stok 
 

Grote Kerk 
18.00 uur: Sobere maaltijd met meditatieve afsluiting 

Zondag  20 maart 2016, Palmpasen 
Grote Kerk 
10.00 uur   Pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
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Lector   Adriaan Rodenburg 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Magda Wittte en Gonnie Smit 
Er is crèche en kindernevendienst 
Bijdrage voedselbank: houdbaar broodbeleg 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 2016 
Tijdens de Veertigdagentijd is het project voor de kindernevendienst “Jezus is liefde. 
Liefde is…” 
Liefde is een werkwoord, een woord in beweging. Liefde begint bij ontvangen uit ge-
nade! In dit project laten we op een eenvoudige manier zien wat liefde voor Jezus 
betekent en hoe zijn liefde ons leven in beweging mag brengen. Bij de kindermomen-
ten staan we stil bij “Liefde is…” Iedere week krijgt deze zin een vervolg aan de hand 
van thema’s en uitleg. 
 
7 februari  Lucas 5:1-11 De wonderlijke visvangst 
14 februari  Lucas 6:27-35 Wat is liefde? 
21 februari  Lucas 18:9-14 De Farizeeër en de Tollenaar 
28 februari  Lucas 19:29-44 Jezus’ intocht in Jeruzalem 
6 maart  Lucas 22:39-46 Jezus gevangengenomen 
13 maart  Lucas 22:66-71 Jezus verhoord door de raad van oudsten 
20 maart Lucas 23:33-43 Jezus wordt gekruisigd 
27 maart (Pasen) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus 
 

 
Gezinsdienst 1e Kerstdag met verteller Jan Bruin.  
Meer foto's  op de website www.pgschagen.nl 
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MEELEVEN EN FELICITATIES 
Louise Kooiman, Michiel Aten en Wim Voorbraak 
 
Wij leven mee met Emie van Deurzen-Bax, Christofhof 45, en haar kinderen. Op 16 
december overleed echtgenoot  Theo van Deurzen, na een kort ziekbed. Tijdens de 
productie van dit kerkblad overleed Jan Paardekoper, Landbouwstraat 4/F. We wen-
sen zijn vrouw Franca en de kinderen veel sterkte toe nu zij afscheid moeten nemen 
van echtgenoot en vader. We leven mee met de familie van Jaap Boon van de Koger-
laan. Op 18 december moesten zij hun vader en opa loslaten. Korte tijd had hij nog in 
de Bron gewoond waar hij na zes weken stierf. Ook leven we mee met de familie van 
Jannie Gomes. Ook zij moesten een dierbare missen en we namen op donderdag 31 
december 2015 afscheid van haar in het crematorium. Wij wensen beide families 
kracht en steun en dat zij zich gedragen mogen weten door de liefde van God. 
We leven mee met Chiel Gootjes. Zijn gezondheid en zijn geheugen wordt steeds min-
der en vlak voor de Kerst is hij verhuisd van de aanleunwoning aan de Miede naar de 
Magnushof. Steeds meer zelfstandigheid inleveren is vaak een proces van loslaten, 
wat niet altijd meevalt. 
Wij wensen Chiel en zijn zoon Peter en partner Marijke veel sterkte toe. 
Wij leven mee met Susanne Beets. Zij moest een zware operatie ondergaan Zij is nog 
lang niet “de oude”. Wanneer u bij  haar langs wil gaan, bel dan eerst even voor het 
maken van een afspraak. Wij wensen haar veel steun en kracht in deze emotionele en 
inspannende periode.  
Ook leven wij mee met Magda en Leo Witte. Leo moet binnenkort een operatie on-
dergaan in het AMC in Amsterdam. Het is een spannende en intensieve periode. Wij 
wensen Leo en ook Magda en de kinderen veel sterkte. Dat zij allen zich gedragen 
mogen voelen door de God: “Ik zal er zijn”.  
Bram Glas is weer teruggekeerd in zijn vertrouwde huis aan de Miede 4. Ook Herman 
Bloem is nu al weer een paar maanden thuis (Handelstraat 65) waar hij door zijn 
vrouw Akke wordt verzorgd. Er gaat niets boven eigen huis! Maar mobiliteit is een 
groot goed. Vele ouderen zijn hierin beperkt. Zij missen de wekelijkse kerkgang en 
vooral de ontmoeting met anderen. Daar kan de TV kerkdienst maar beperkt in voor-
zien.  Wij leven met jullie mee. 
Marjolein ten Cate is opgenomen geweest in het ziekenhuis en heeft een operatie 
moeten ondergaan. Wij wensen haar alle goeds en hopen dat zich weer beter mag 
gaan voelen. Dat zelfde wensen we Coby Taal toe die  op een van de avonden, dat het 
glad was,  2 weken geleden weken,  gevallen is met botbreuken als gevolg.  
We wensen alle zieken in onze gemeente alle goeds toe, moge Gods zegen u tot kracht 
zijn. 
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We wensen Moniek van Vegten alle goeds en zegen toe bij haar belijdenis en doop op 
14 februari a.s. Welkom als lid van onze gemeente. 
Op deze dag hadden we ook Nel Saft uit Sint-Maartensvlotbrug zullen dopen, maar 
helaas veroorzaakte een ongelukkige val een wervelfractuur. Nel zal voorlopig heel 
veel bedrust moeten houden. Zo gauw ze daartoe in staat is, zullen we haar de doop 
bedienen. We wensen Nel veel sterkte met het herstel. 
Bij Jos en Else de Wit-van Laar is er een dochter geboren: Saar Johanna. Zij is het zusje 
van Jip. Iedereen is gelukkig gezond en het gaat allemaal heel goed, hebben we ver-
nomen. Van harte gefeliciteerd met deze gezinsuitbreiding! 
Wij feliciteren ook Frank en Miranda van der Woude en hun dochters Merel en Amy n  
uit ’t Zand met de doop van hun zoon en kleine broer Dave . Dave is samen met zijn 
neefje 31 januari gedoopt in de RK Kerk van Waarland. 
 
DE LITURGISCHE KLEUREN IN DE KERKDIENSTEN 
Michiel Aten 
 
Het gebruik van kleuren in de liturgie van de protestantse kerken gebeurt sinds de 
20ste eeuw. Men wilde de kerkdienst wat meer symboliek geven en ging te rade bij de 
rooms-katholieke en oosters orthodoxe tradities. In de protestantse kerken volgen wij 
min of meer dezelfde kalender. 
Op het moment van schrijven is de veertigdagentijd alweer in aantocht. 
De liturgische kleur in de zondagse vieringen is dan paars. Vanouds de liturgische kleur 
van inkeer. We leven naar Pasen toe in een tijd van “verstilling”: we staan stil bij de 
gebeurtenissen en ontmoetingen die Jezus zelf op weg naar Pasen meegemaakt heeft.  
 
Deze veertigdagentijd echter zullen we tweemaal niet de kleur paars hebben in de 
dienst. Op 14 februari a.s. is de kleur wit, vanwege de doop van Moniek van Vegten.  
Op 28 februari a.s. is de kleur rood, vanwege de bevestiging van Ger Dekker als diaken. 

Het wit verwijst naar het nieuwe leven dat ons 
in de doop wordt beloofd, het rood is de kleur 
van het vuur, omdat wij de Heilige Geest aan-
roepen bij de bevestiging. Wij gebruiken bij 
deze diensten dus niet de kleur die naar de 
veertigdagentijd verwijst, maar die bij deze 
bijzondere onderdelen behoort. 
 
Witte Donderdag, Pasen, Kerst, Epifanie (rond 
6 januari) en zondag Trinitatis (zondag na Pink-
steren) krijgen traditioneel de kleur wit. Dit is Het rode (pinkster) kleed 
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ook de kleur bij doop en huwelijk. Alle deze feestdagen verwijzen naar leven en feest. 
 
Met Pinksteren is de liturgische kleur rood, de kleur van het vuur. We zien deze kleur 
verder weinig terug in de kerkdiensten: alleen bij de bevestiging van de ambtsdragers 
omdat we dan de Heilige Geest aanroepen. Ook is het de kleur van het bloed. Zo 
wordt rood wel gebruikt op Goede Vrijdag en in de Paaswake, het verwijst dan vooral 
naar het martelaarschap.  
 
De overige zondagen is de liturgische kleur groen, de kleur van het leven. Dit is dus 
vooral in de zomer en herfst, want daarna schakelen we weer over op het paars van 
de inkeer en boete van de adventstijd. 

DE VEERTIGDAGENTIJD EN DE STILLE WEEK 
Wijnand Kramer en Michiel Aten (Raad van Vieren en Leren) 
 
Dit jaar valt Pasen (en dus alle andere daaraan vastgekoppelde feestdagen) erg vroeg 
dit jaar. Eerste Paasdag valt op 27 maart.  
In de veertigdagentijd van dit jaar zal weer net als vorig jaar elke woensdag een sobere 
maaltijd worden gehouden in de Hans Leijdekkerszaal van onze kerk. Deze sobere 
maaltijd  die om 18.00 uur begint, zal worden gevolgd door een korte meditatieve 
bijeenkomst. In de stille week zal ook op de maandag en de dinsdag een korte stilte 
viering worden gehouden in de kerk. Op de woensdag in de stille week wordt de se-
dermaaltijd gevierd in de plaats van de sobere maaltijd, in aanwezigheid van Ilja en 
Marleen Antonissen. Vanaf 19.30 uur vertellen zij die avond over hun werk in Israel. 
Op Witte Donderdag is er een viering in Caegstate, op Goede Vrijdag een viering in de 
Grote Kerk. Paaswake vieren we dit jaar (in verband met de overgang naar de zomer-
tijd dit weekeinde) op zaterdag 26 maart. Deze dienst begint om 20.00 uur.  
Op de Paasmorgen zal een gezinsdienst worden gevierd in de kerk op de markt. 

INZAMELING VOOR VOEDSELBANK TIJDENS 40 DAGENTIJD 
Arjan Plomp 
 

Koop iets extra’s gedurende de veertigdagentijd en lever het in 
voor de Voedselbank Kop van Noord 

 
De Voedselbank Kop van Noord helpt wekelijks met 40 vrijwilligers zo’n 150 gezinnen 
in de kop van Noord-Holland aan een voedselpakket. Het werkterrein omvat de ge-
meenten Hollands Kroon en Schagen. Deze gezinnen zitten tijdelijk in een moeilijke 
periode. Om de pakketten aan te vullen, gaat de jeugd van de kerk houdbare produc-
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ten inzamelen. Daarbij is de hulp van de hele gemeente nodig: wilt u elke zondag een 
product meenemen, zodat onze jeugd een flinke voorraad kan afleveren bij de Voed-
selbank. Inzamellijst: 
 
14 februari  1e zondag: rijst 
21 februari  2e zondag: pasta 
28 februari  3e zondag: blikgroente 
  6 maart 4e zondag: koffie 
13 maart  5e zondag: thee 
20 maart Palmzondag: houdbaar broodbeleg 
 
Elke zondag zal in de Hans Leijdekkerszaal, vlakbij de ingang, een bolderkar staan. Hier 
kunt u de spullen afgeven of in plaatsen. De kinderen van de Kindernevendienst zullen 
dit inpakken. Op Palmzondag willen we de voorraad met een aantal kinderen brengen 
naar de Voedselbank in Anna Paulowna.  
De diaconie steunt dit project van harte en stelt dit als vervanging voor van het spaar-
project via de spaardoosjes. 

PALMPASEN  
  
Arjan Plomp 
 
Op zondag 20 maart a.s. 
vieren we Palmpasen, ui-
teraard met een palmpaas-
stok!  
Op zaterdag 19 maart zijn 
alle kinderen uitgenodigd 
om in de kerk een palm-
paasstok te maken (locatie: 
Hans Leijdekkerszaal). 

Graag willen we met elkaar tegelijkertijd beginnen om 14.00u, om ongeveer 15.00u 
ronden we af.  
Daarnaast willen we je vragen alleen een houten kruisje mee te nemen, het verdere 
materiaal wordt voor jullie verzorgd. We vinden het gezellig als de ouders blijven om 
te helpen en verder hopen we dat je op Palmzondag je palmpaasstok aan iedereen 
wilt laten zien in de kerk. 
Omdat we graag willen weten hoeveel materiaal we ongeveer nodig hebben, is het 
handig als je je even aanmeldt uiterlijk op 15 maart, dat kan bij Arjan & Annemieke 
Plomp, tel 227522 of arjanplomp@gmail.com 

mailto:arjanplomp@gmail.com�
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GESPREKSGROEP 25-45 JARIGEN 
Diane Naber 

Beste gemeenteleden, 
In 2016 gaan wij verder met onze gespreksgroep. Ben je tussen de 25 en 45 jaar en 
lijkt het je leuk eens een avond te komen kijken bij onze gespreksgroep, dan ben je van 
harte welkom. 
 
De data voor 2016 zijn als volgt: 
Donderdag 4 februari 
Donderdag 7 april  
Donderdag 2 juni 

Zaterdag 27 augustus, zomer BBQ  
Donderdag 6 oktober  
Donderdag 8 december

Elke avond wordt voorbereid door een wisselende voorzitter. Indien bekend horen we 
ongeveer een week van tevoren welk onderwerp we gaan bespreken en spreken we 
ook een locatie af (dit is altijd bij 1 van de groepsleden thuis). Wil je een e-mail ont-
vangen met een uitnodiging voor deze avond dan kun je je opgeven bij Diane Naber, 
 e-mail:  diane_van_wijngaarden@hotmail.com  
Van harte welkom!  
 
TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 
 
Op 18 december 2015 overleed op 89 jarige leeftijd  

Jacob Cornelis Boon  - Jaap. 
Hij woonde, komende van de Kogerlaan, de laatste zes weken van zijn leven in de 
Bron. Jaap is altijd een krachtige man geweest. En hij bleef tot het einde helder en 
betrokken op zijn omgeving. Hij was ook dankbaar voor wat het leven hem had gege-
ven: zijn kinderen en kleinkinderen en zijn lange leven. 
Hij is geboren op Texel, in Den Hoorn. Als jongeman is hij 3 jaar in Nederlands-Indië 
geweest. Bij terugkomst trouwde hij in 1956 met Tinie Eelman.  
Vanuit Texel verhuisden ze naar Heemskerk en daar ging Jaap, tot zijn pensioen, wer-
ken bij de Hoogovens, Mekog DSM. 
Het gezin verhuisde naar Schagen en daar is hij blijven wonen. 
Samen kregen ze drie kinderen, Grieta, André en Kees en ze werkten beiden hard om 
het gezin draaiende te houden. Helaas stierf Tini, zijn vrouw in 1999. Veel had hij voor 
haar gezorgd en had alles voor haar over, want ze hielden veel van elkaar. Na haar 
overlijden kwam zoon Kees, die in Schagen woont, veel bij zijn vader en zijn kinderen 
hebben hem gesteund in deze moeilijke tijd. Hij leerde een nieuwe vrouw kennen: Lies 



   13  
  

Palstra Huizenga, en ook met haar heeft hij goede jaren gehad. Maar ook zij overleed, 
na een proces van aftakeling. Opnieuw raakte hij een dierbare kwijt.  
Hij was altijd een actieve man, vol energie hielp hij met klussen. Borduurde en puzzel-
de graag en bleef met zijn hart verbonden aan Texel, zijn geboorteplek. De laatste 
jaren ging hij achteruit. Ook na zijn herseninfarct, werd het leven moeilijker voor hem 
en zijn omgeving. Hij was en bleef echter een verhalenverteller en zo hebben wij bij 
zijn afscheid ook verhalen over hem verteld. Verhalen om hem voor de geest te halen 
en om hem in onze herinneringen levend te houden. 
Tijdens zijn afscheid in het crematorium lazen we over de Liefde, omdat hij dit in zijn 
leven ook volop mocht ervaren. De laatste jaren kwam hij regelmatig naar de diensten 
in de Bron en zo leerde ik hem ook kennen als een man die met liefde sprak over zijn 
dierbaren. 
Tijdens zijn afscheid luisterden we naar het lied: “Wat de toekomst brenge moge, mij 
geleid des Heren hand”. In dat vertrouwen is Jaap Boon gestorven en mogen wij hem 
nu ook loslaten. Toevertrouwen aan de God die Liefde is. 
We hopen dat zijn kinderen Grieta en Frits, André en Fransisca, Kees en Susan, zijn 
klein- en achterkleinkinderen troost mogen vinden aan de goede herinneringen aan 
hun vader en opa Jaap Boon. 
 
TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 
 
Op 24 december 2015 overleed op 72 jarige leeftijd  

Jannie Gomes –Lammers 
Jannie Lammers was een Friezin en ze groeide op als een gereformeerd meisje en had 
een tweelingzus Atie. Als dochter van een fietsenmaker plakte ze banden en was ze 
erg handig.  
Ze trouwde met Jaap Gomes en is als jonge vrouw in Schagen terechtgekomen. Ze was 
een open vrouw met het hart op de tong. Door haar wankele gezondheid was ze veel 
aan huis gebonden, maar ze hield ook van thuis en ging niet graag weg van de ver-
trouwde plek. 
Ze  had drie kinderen: Ad, Gert-Jan en Jacqueline. Ad is lang bij haar in huis blijven 
wonen.  
Ze keek graag TV en vooral sport. Voetballen en schaatsen en ze sprak er graag over. 
Als er ‘s nachts een uitzending was dan bleef ze hier graag voor op.  
Ze was ook een gelovige vrouw. Niet dat ze de laatste jaren nog veel in de kerk kwam,  
want ze was slecht ter been, en ze sprak ook niet gemakkelijk over haar diepste gevoe-
lens. Zondagmorgen luisterde ze graag naar een kerkdienst op de TV of radio. Dit gaf 
haar steun in haar soms moeilijke leven. 
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Vanuit de gereformeerde kerk, waar zij en haar man lid van waren, was een pastorale 
eenheid opgezet. Een groep mensen die regelmatig bij elkaar kwamen om aanvanke-
lijk over zaken rond geloof en kerk te spreken. In de loop van de jaren veranderde dit 
en deelde men ook persoonlijke zaken. Men ging ook wel weekenden samen weg en 
Jannie is daar altijd bij betrokken gebleven. Zij  hield veel van gospelmuziek, en was 
een fan van Radio Bloemendaal, een  kerkzender, die al jarenlang op zondagmorgen 
kerkdiensten uitzendt. In de jaren 80 was zij lid van het gospelkoor “Singing surren-
der”. 
Tijdens haar afscheid luisterden we naar een gospel nummer: “In moments like these”, 
wat ook gedraaid is bij het afscheid van haar man Jaap. Een lied dat voor Jannie veel 
emotie opriep en waar zij kippenvel van kreeg. In dit lied wordt de liefde tot God be-
zongen. De liefde waar Jannie zich ook in gedragen mocht weten. Deze liefde waar zij  
ook kracht en troost uit putte. Niet met grote woorden maar wel door een lied of luis-
teren op zondagmorgen voor de radio naar woorden van hoop en vertrouwen. 
Haar kinderen Ad, Gert-Jan en Jacqueline en hun partners Marleen, Ingrid en Maarten, 
maar ook hun kleinkinderen Branko, Mirko en Diego-Milenko hebben in het cremato-
rium met woorden van troost afscheid van haar genomen en wij wensen hen ook veel 
kracht aan de goede herinneringen van hun moeder en oma Jannie Gomes-Lammers. 
  

VAN DE VOORZITTER 
Bettina de Leeuw den Bouter 
 
Het nieuwe jaar is alweer een maand oud en de eerste kerkenraadvergadering heeft 
ook al weer plaatsgevonden. Op deze vergadering hebben we gesproken over de aan-
vangstijd van de diensten. Op de gemeenteavond van 4 november 2015 kwam naar 
voren dat er een voorkeur is voor één tijd voor de reguliere kerkdiensten. De voorkeur 
van de aanwezigen gaat uit naar 9.30 uur. De kerkenraad heeft dan ook besloten om 
het gehele jaar dezelfde aanvangstijd te gaan hanteren, namelijk 9.30 uur. Dit bete-
kent dat we vanaf april om 9.30 uur gaan beginnen. Bij het ingaan van de wintertijd 
van dit jaar veranderen we dit jaar de aanvangstijd niet meer. We willen dit na 2 jaar 
evalueren. 
In de kerkenraad is de begroting van de diaconie en het collecterooster goedgekeurd. 
Verder hebben we gesproken over de kerstwandeling, waar meer dan 350 mensen aan 
hebben meegedaan.  
We zijn blij dat Ger Dekker de diaconie gaat versterken als diaken. Marc Jansen gaat 
zich oriënteren als rentmeester. Beiden worden 28 februari bevestigd. In de 40 dagen 
tijd komen Ilja en Marleen weer langs uit Israël.  
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VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Jan Prij 
 
Deze maand ontvingen we een legaat van mw. Rens-van Nieuwenhoven. Mevr. Rens 
woonde vroeger in Eenigenburg. Het college is erg dankbaar dat zij op deze wijze de 
kerk heeft willen gedenken. 
 
In de collegevergaderingen in de afgelopen periode hebben we naast lopende zaken 
gesproken over Kerkbalans, de kerk in Eenigenburg en de vervanging van de koster 
door vrijwilligers. Wat kerkbalans betreft verwijs ik graag naar het stukje van Annema-
rie Voorbraak in dit nummer. Het is overigens ook goed om op te merken dat Annema-
rie het grootste deel van het voorbereidende werk voor kerkbalans heeft gedaan.  
Dan de beide andere zaken. Bij het opstellen van het huidige beleidsplan in 2012 is 
geconstateerd dat er op de meerjarenbegroting van onze kerkelijke gemeente een 
jaarlijks structureel tekort is van rond de dertigduizend euro. Omdat dit niet lang vol-
gehouden kan worden heeft de kerkenraad toen besloten om twee pijnlijke maatrege-
len te nemen. De ene is dat de exploitatie van de kerk in Eenigenburg budgettair neu-
traal moet worden en de andere is dat we de koster, als die met pensioen gaat in au-
gustus 2016, niet meer laten opvolgen door een betaalde koster maar het werk te 
laten doen door vrijwilligers. Hoe staat het daar nu mee? 
 
Eenigenburg 
In de berichtgeving hierover in 2012 heb ik geschreven dat we de kerk van Eenigen-
burg (helaas) moeten afstoten. Deze toch wel wat ‘kort door de bocht formulering’ 
heeft hier en daar wat kwaad bloed gezet, waarvoor nogmaals excuses, maar heeft 
ook bewerkstelligd dat er naarstig is gezocht naar mogelijkheden om de financiële last 
van dit kerkje voor de PGS tot een minimum te beperken. We zijn blij dat er een groep 
actieve vrijwilligers is die onder leiding van Trudy Tuinstra een breed scala aan activi-
teiten organiseren in en rondom het kerkje. Vanaf deze plaats wil ik alle mensen die 
zich hiervoor ingezet hebben hartelijk bedanken.  
We hebben evenwel ook moeten constateren dat het niet lukt om de financiële last 
voor de PGS tot nul te reduceren. Een belangrijke reden hiervoor is dat de kerk een 
monument is wat betekent dat het onderhoud aan bepaalde voorwaarden is gebon-
den. De kosten worden weliswaar voor een groot deel gesubsidieerd, maar het restant 
blijft toch op onze begroting drukken. Als college accepteren we dit en zullen in het 
komende beleidsplan opnemen dat er hiervoor jaarlijks nog enkele duizenden euro 
nodig zijn.  
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Als college realiseren we ons terdege dat deze activiteiten een belangrijke plaats heb-
ben binnen de kerkelijke gemeente en de dorpsgemeenschap. Hier mag dan ook best 
een kleine kostenpost tegenover staan. 
 
Koster 
We zijn als protestantse gemeente in Schagen niet de eerste gemeente die besluit het 
kosterwerk door vrijwilligers te laten doen. Veel gemeenten zijn ons voorgegaan. Het 
moet dus te doen zijn. Bij de uitvoering loop je er wel tegenaan dat er, naast het be-
kende werk bij kerkdiensten, nog erg veel andere zaken zijn die door de koster worden 
gedaan. Dit betekent ook dat er veel vrijwilligers nodig zijn. Voor enkele activiteiten 
hebben we al mensen gevonden maar het is duidelijk dat het mooier is als er meer 
mensen zijn. Dit betekent dat we VRIJWILLIGERS zoeken voor: 

− Koster zijn tijdens de reguliere kerkdiensten 
− Koster zijn tijdens rouw- en trouwdiensten 
− Regelen van de verhuur en bijhouden van de agenda 
− Bedienen bij concerten e.d. 
− Gebouw- en installatiebeheerder 
− Wekelijks schoonmaken van de verschillende ruimtes 
− Netjes houden van de terp waaronder grasmaaien 
− Maandelijks de afvalcontainer aan de weg zetten en weer terugzetten 

Natuurlijk loopt Kees na zijn pensionering in augustus van dit jaar niet weg en hij blijft 
zeker bereid om ons op weg te helpen. Maar we willen toch proberen of het lukt om al 
deze zaken in ieder geval het eerste jaar zonder Kees te doen. We krijgen dan echt de 
tijd en ruimte om het onszelf eigen te maken.  
We hebben dus veel VRIJWILLIGERS nodig. Gelukkig hebben we die ook in onze ge-
meente. De afgelopen jaren hebben we vaak gemeenteleden moeten vragen om iets 
voor de kerk te doen. Meestal ging het dan om de vraag ambtsdrager te worden. Vaak 
was dan het antwoord dat ze graag wat wilden doen maar ambtsdrager nee, dat toch 
maar niet. Hier is dus een mooie kans om wat voor de kerk te doen. Als u hier wel voor 
voelt bel me dan gerust 0224-573123 of stuur een e-mail j.prij@quicknet.nl  
Ik vertrouw erop dat we het met elkaar zullen redden. 

 

KERKBALANS 
Annemarie Voorbraak 
 
Als u dit leest zit voor de lopers kerkbalans er al weer op. Elk jaar weer een heel kar-
wei. Eerst het administratieve gedeelte van brieven, enveloppen, looplijsten en toe-
zeggingsformulieren printen op naam. Dit jaar voor het eerst ook een brief aan de 

mailto:j.prij@quicknet.nl�
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partner. Ons ledenadministratiesysteem is 
helaas zo geprogrammeerd dat alles gericht is 
aan het “hoofd” van de pastorale eenheid. 
Maar met de brief aan de partner hopen wij 
dat wij tegemoet zijn gekomen aan de ergernis 
van, meestal, dames. Toch kan er altijd nog 
wat fout gaan. Daarvoor bieden wij u onze 
welgemeende excuses aan. Uit een enquête 

onder de lopers is gebleken dat de meesten van hen het doen uit plichtsbesef. Sommi-
gen hebben er echt lol in. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de wijk en wie je 
bezoekt. Als je meer dan 2 keer terug moet naar een adres dan gaat de lol er gauw af. 
Ze lopen immers geen van allen voor zichzelf. 
Gré, Wik, Arend, Willem, Magda, Jasper, Jan O, Peter, Niels, Bernard, Hans U., Jaap S., 
Lammert, Klaas, Ank, Wijnand, Arjan, Bote,  Saskia, Jan B., Jan M., Annelies, Clary, Cor-
rie, Ineke, Heleen, Rik en Adriaan, Wilke, Tineke, Ineke S.,Willeke, Trudy, Nelie, Kristel, 
Mw. Hidding, Therese, Willy, Gerrit, Maarten, Jan P., Wim, Anneke, Marjolein, Gerda, 
Nellie, John, Jan van L., Hans S., Maaike, Marja, Anneke V., Jakob Floris. 
We realiseren ons dat het niet altijd de leukste klus is binnen de kerk, maar het be-
staan ervan hangt er voor een groot deel wel vanaf. Allemaal heel hartelijk dank voor 
jullie inzet!!!!!!!!!!!!!!!!!  

NIEUWS  UIT  EENIGENBURG 
Trudy Tuinstra 
 
De firma Pronk heeft in januari een rooster geplaatst op het dak van de kerk zodat de 
meest kwetsbare gedeelten beschermd zijn en de pannen tijdens stormen op het dak 
blijven liggen. Momenteel worden er enkele lelijke plekken in de muur behandeld.  
De firma Haring gaat een proefopstelling plaatsen om te onderzoeken of een andere 
vorm van verwarming een goede optie is.  
Zondag 21 februari a.s. is er weer een dienst “Tussen Kunst en Kerk”. Louise Kooiman 
hoopt voor te gaan.  
Het onderwerp is Bach: de grote musicus. 
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Marjolein ten Cate vertelt wat hij voor haar betekent en speelt op de dwarsfluit enige 
werken van hem. 
Diezelfde middag, 21 februari, is er een concert waar Klezmaarraak schitterende jiddi-
sche muziek ten gehore brengt, soms vol vuur, soms vol weemoed.  
Op 6 maart a.s. is de kerk gehuurd door het Trio Divertire, zij zingen  licht klassieke 
muziek.  
Op 19 maart a.s. is de kerk verhuurd voor een bijzonder concert van Paulus Vis blok-
fluiten en Anna Heddes klankschalen en koshigongs. 
Op 20 maart a.s. is er dan weer een concert in onze eigen serie. Deze keer zingt Janke 
Zijlstra soul en meer. 
Dan is er 27 maart de paasviering. 
Wilt u meer informatie over één van de  activiteiten of over het kerkje zelf, dan kunt u 
mailen of bellen naar: kerkeenigenburg@hotmail.com  of 0224298101. 
 

.  
Schager Kerstkoor met Schager Harmonie tijdens het kerstconcert 

 
 HET KERSTKOOR VAN 2015 
Wijnand Kramer, dirigent Kerstkoor 
 
Je zal het al weer bijna vergeten zijn, maar iets meer dan een maand geleden heeft het 
Schager Kerstkoor alweer een bijdrage geleverd aan de kerstnachtdienstviering in on-
ze kerk. In totaal is dit jaar door het kerstkoor een bedrag van € 1200,00 bij elkaar 
gebracht. Dit is opgebracht door de zangers, maar ook de opbrengst van het kerstcon-
cert zit hierbij in. De € 1200 zullen worden geschonken aan de stichting “Een betere 

mailto:kerkeenigenburg@hotmail.com�
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start” ( www.beterestart.com ), een stichting die zich inzet voor de aanschaf van medi-
cijnen en medische middelen voor het zieke Afrikaanse kind. 
 
TERUGBLIK OP DE KERSTWANDELING 
Janny de Visser 
 
December ligt al weer weken achter ons. Het is ook al 
weer weken geleden dat we in Schagen een kerstwan-
deling hadden. Mij is gevraagd hier een verslag over te 
maken. Eind 2014 waren er enkele gemeenteleden en-
thousiast geworden na een wandeling in Enkhuizen. 
Zou zoiets ook in Schagen mogelijk zijn? En hoe begin je 
zoiets? Een werkgroep werd gevormd en vergaderingen 
o.l.v. pastor Louise Kooiman volgden. Het evenement 
moest breed gedragen worden door zowel de kerkelijke 
als de burgerlijke gemeente Schagen. Een wandeling, waarin het kerstverhaal centraal 
staat en die voor iedereen leuk is om mee te maken.   
Het bleek al met al een hele organisatie; scènes schrijven, locaties zoeken, licht en 
geluid regelen, kleding voor de spelers zoeken, publiciteit, sponsoring, muziek en 
koorzang, dans, website en facebookpagina openen en gidsen zoeken en instrueren. 
Maar ook de catering moest geregeld worden. Kortom……. veel zaken vroegen de aan-
dacht. De datum stond allang vast: 19 december 2015. Het was prachtig winterweer 
die dag: niet te koud, nauwelijks wind en droog.  Daar boften we mee. 
 

 
Het engelenkoor achter de Grote Kerk 

http://www.beterestart.com/�
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Wat een opkomst en 
enthousiasme!! Onge-
veer 400 deelnemers 
mochten we verwelko-
men. 
Elke 10 minuten vertrok 
er een groep van 25/30 
mensen o.l.v. een gids 
vanuit de kerk op de 
Markt, waar de inschrij-
ving plaatsvond. Onder-
weg kwam men langs de 
herders en het engelen-
koor, de profeet Jesaja, 

Koning Herodes, De drie Wijzen uit het oosten, maar ook langs de kerstman, de 
marktkooplui, struikrovers, vluchtelingen, en  nieuwsgierige, uit het raam hangende 
vrouwen. Aan het einde van de zoektocht kwam men eindelijk bij de stal in de Chris-
toforuskerk uit. 
En tot slot was er in de pastorie nog een drankje en een heerlijk hapje onder het genot 
van muzikale klanken. Het eindpunt was dus druk, vol en gezellig. 
Iedereen, die aan deze geslaagde kerstwandeling, hoe dan ook, heeft meegewerkt of 
deze mogelijk heeft gemaakt door sponsoring, wil ik namens de organisatie, heel har-
telijk bedanken. En wie weet: tot een volgende keer. 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
OUDEREN- GESPREKSGROEP 
Op dinsdag 9 februari 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: Van harte beterschap 
Als mensen ziek zijn gaan we op ziekenbezoek of we zijn zelf ziek en krijgen bezoek 
van anderen. 
In onze omgeving zijn er healers en genezers. Soms zoeken mensen deze op. Hoe gaan 
we om met ziek zijn en wat helpt ons daarin. 
Mocht u het interessant vinden om daar over door te praten. U bent van harte wel-
kom.  
 
 
BIJBELGESPREKSGROEP 

Jozef en Maria zijn gevonden in de Christoforuskerk 
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Op woensdag 23 maart a.s. is de volgende Bijbelgesprekskring in de Grote kerk op de 
Markt.  We beginnen om 14.00 uur. 

Het thema zal zijn: Vervolg van de Bergrede 
Samen in gesprek over vragen die bij ons boven komen aan de hand van gedeeltes in 
de bijbel. Iedereen is van harte welkom 

PASSION IN DE POLDER 
Michiel Aten 
 
Net als vorig jaar zal er ook dit jaar 
weer een Passion worden uitgevoerd 
in de Zijpe. 
Er zijn dit jaar twee uitvoeringen: op 
zaterdag 12 maart om 19.00 uur in 't 
Zand, RK kerk en zondag 13 maart 
16.00 uur Schagerbrug, ook in de 
kerk. 
De Passion in de polder is een eigen 
productie van de kerken, waarin het 
passieverhaal op een hedendaagse 

wijze wordt uitgebeeld met muziek, verhaal en beeld. 
Er wordt door vrijwilligers uit de dorpen hard geoefend om er weer iets heel bijzon-
ders van te maken. 
De muziek is heel divers, van klassiek tot hedendaags, er is een koor en een band. De 
teksten worden voordragen door mensen uit de eigen dorpen. Dit alles wordt onder-
steund met videoprojectie, waarin het passieverhaal in de Zijper polder wordt uitge-
beeld. 
U bent van harte welkom, entree is vrij, er wordt aan de deur een kleine bijdrage ge-
vraagd. 

THEOLOGEN KOMEN ZINGEN 
Annemarie Ros en Adriaan Rodenburg 
 
Vrijdag 29 april a.s., ’s avonds om 19.30 u. zingt het Vocaal Theologen Ensemble in de 
Grote Kerk in Schagen. Bijzonder dat dit muziekgezelschap de reis naar de Noordkop 
onderneemt. In het volgende nummer van Onze Kerk leest u meer over dit koor waar-
van onder andere twee ons bekende voorgangers - Catrinus Corporaal en Gert Schol-
ten - deel uitmaken. Houdt u die avond vrij voor prachtige koorzang die voornamelijk 
zal bestaan uit Engelse hymnen. De toegang zal € 7,50 bedragen. 
  



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

 

  

 

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies 
   

    
 
 
 
 

 

Koningsspil 42 

1834 TG Sint Pancras  

  06 - 48 52 78 30  

  info@vesteringadministratie.nl 

 

  

 

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies 
   

    
 
 
 
 

 

Koningsspil 42 

1834 TG Sint Pancras  

  06 - 48 52 78 30  

  info@vesteringadministratie.nl 
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dministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingendministratie en belastingen

Koningsspil 42

1834 TG Sint Pancras 

06 - 48 52 78 30

info@vesteringadministratie.nl

Financiële administratie, Jaarrekening, Salarisadministratie,
Belastingaangifte en Advies

Voor bedrijven (ook starters, zzp-ers) en particulieren!

Hier had uw 
advertentie 

kunnen staan!
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Abeelstraat 7, Schagen 
Koningsspil 42, Sint Pancras (hoofdadres) 

Tel.: 06 – 48 52 78 30 
E-mail: kees@vesteringadministratie.nl 

 
 
We doen graag uw Belastingaangifte 2015 of Voorlopige Teruggaaf!  
 
Voor particulieren:  
Inkomstenbelasting / Voorlopige Teruggaaf  –  Toeslagen  –  Persoonlijke financiële 
planning  –  Erfbelasting 
en Schenkbelasting  –  juridische bijstand  –  Erfrecht en Vermogensrecht  –  alle 
overige belastingen en advies.  
Voor bedrijven: 
Boekhouding –  Jaarrekening  –  Salarisadministratie  –  Inkomstenbelasting  –  
Vennootschapsbelasting  –  BTW en Loonbelasting  –  Jaaroverzichten 
banken/instellingen  –  alle overige belastingen en advies. 
“Belastingformulier een probleem? Met behulp van Kees zo gedaan!” 
U kunt bij mij terecht voor hulp, vragen en advies. Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden. Met klantenbezoek op afspraak. 

VERKOOP KWALITEITSWIJN MET ETIKET VAN DE KERK  
Annemarie Ros-Thijms 

 
Vorig jaar kwamen we met het idee om flessen wijn 
te gaan verkopen met daarop een etiket met de 
afbeelding van onze mooie kerk. De opbrengst zou 
dan naar het pastorale werk gaan. Nou, dat hebben 
we geweten! In mei zijn we begonnen en aan het 
einde van het jaar 2015 hebben we maar liefst 264 
flessen verkocht! Totaal heeft dit € 450,- opge-
bracht. We zijn zelfs spontaan opgebeld door de 
krant en door Schagenfm. Zo kon het dat het wijn-
duo Annemarie & Annemarie met de flessen wijn in 
de krant hebben gestaan. U begrijpt: de wijn smaakt 
naar meer! Daarom gaan we dit jaar vrolijk door met 
deze actie en zal de opbrengst wederom naar het 
pastorale werk gaan. Onze vijfde bestelling is reeds 

binnen. U kunt dan ook met een gerust hart weer bij ons bestellen. Een mailtje of bel-
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letje naar Annemarie Voorbraak is voldoende: avoorbraak@ziggo.nl, tel. 0224 213665. 
Drinkt u een glaasje mee?  
 

GELD GENEREREN VOOR PASTORAAL WERK 
Annemarie Ros-Thijms 
 
We zitten inmiddels al weer ruim in het jaar 2016. Desondanks wil ik toch nog even 
met u terugkijken op het vorige jaar en wel naar de verschillende acties om meer geld 
voor het pastorale werk te genereren. Wat is dat goed gelukt vorig jaar. We hebben 
namelijk totaal een bedrag bij elkaar gesprokkeld van € 3958,97! Dit hele bedrag komt 
ten goede aan het pastorale werk. En het mooie is, dat we dit als gemeente met zijn 
allen voor elkaar hebben gebokst! Nu denkt u misschien: Maar ik kan mij helemaal niet 
herinneren dat ik geld gegeven heb! Of dat ik op een andere manier hierbij betrokken 
ben geweest! Ik zal u geheugen opfrissen: 
U hebt misschien een kop koffie met wat lekkers gekocht tijdens de rommelmarkt 
afgelopen juni. Of u hebt heerlijke Drentse ‘knieperties’ gekocht tijdens de boeken-
markt in oktober. U hebt een lootje gekocht bij het Rad van Fortuin, of u heeft spullen 
gedoneerd voor het Rad. U hebt uw boekenkast opgeschoond en boeken gedoneerd 
zodat wij die weer konden verkopen. U hebt een heerlijke fles wijn met het etiket van 
de kerk gekocht. Of misschien wel een hele doos! U hebt meegeholpen om de twee-
dehandsspullen te ordenen en in de kerk mooi neer te zetten voor de verkoop. Jij hebt 
een prachtige tegoedbon gemaakt voor het Rad van Fortuin zodat iemand eigenge-
maakte cup cakes kon winnen! Jij hebt meegeholpen het speelgoed en kinderboeken 
te verkopen tijdens één van de markten. U hebt lekkere taarten gebakken of uw 
Drentse instincten aangewend om ‘knieperties’ te bakken. U hebt koffie en thee uitge-
schonken tijdens één van de markten. U hebt heel veel boeken verkocht tijdens de 
eerste boekenmarkt afgelopen jaar. U hebt meegeholpen op te ruimen en schoon te 
maken na één van de evenementen afgelopen jaar. En zo kan ik nog wel even door-
gaan. 
Kortom: bijna iedereen in de gemeente (en ook een aantal mensen daarbuiten!) is wel 
op één of andere manier betrokken geweest bij de verschillende acties van afgelopen 
jaar om meer geld op te halen voor het pastorale werk.  En dat is ook belangrijk. Want 
we kunnen het niet alleen. En door het met zijn allen te doen, ontstaat er ook verbon-
denheid en saamhorigheid. We doen het immers met zijn allen! En dat is minstens net 
zo belangrijk, misschien wel belangrijker. 
O ja. Nog één ding. Het nieuwe jaar is inmiddels al meer dan een maand oud. En we 
zijn alweer bezig met nieuwe acties voor dit jaar. U kunt dit elders in het kerkblad le-
zen. Want u doet toch ook weer mee dit jaar? 
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VOORLICHTINGSAVOND WMO  
Wim Voorbraak 
 

Er was flink wat belangstelling voor de  voor-
lichtingsavond  over de gevolgen van de veran-
derde  uitvoering Wet Maatschappelijke On-
dersteuning ( WMO) en de nieuwe participa-
tiewet. Hoewel de avond aangekondigd was via 
de lokale pers, waren de meeste bezoekers óf  
leden van onze gemeente óf leden van de St. 
Christophorusparochie . Het ging  dan vooral 
om ouderenbezoekers(sters) , diakenen en 
leden van de kerkbesturen. Ook pastoor 
Eduard Moltzer en pastor Louise Kooiman wa-
ren aanwezig. De avond werd ingeleid door 
wethouder Ben Blonk. 

 
De bedoeling van beide presentatoren van de avond, Nop van Warmerdam en Rianne 
Nooder,  was om de aanwezigen bij te praten over wat er is veranderd binnen de ge-
meente Schagen  na 1 januari 2015 toen een aantal sociale taken van Rijk en provincie 
zijn overgeheveld naar de gemeenten. Binnen de nieuwe aanpak staat de eigen moge-
lijkheid van diegenen die om hulp vragen centraal. In hoeverre kunnen familie, buren 
of ander naasten de helpende hand toesteken. Dit wordt geïnventariseerd in de zoge-
naamde keukentafelgesprekken. Aan die zelfde keukentafel wordt dan ook vastgesteld 
welke hulp nog extra noodzakelijk is. De gesprekken worden uitgevoerd door leden 
van wijkteams. Onze gemeente (groot) Schagen kent 4 wijkteams, in elk wijkteam zijn 
verschillende specialismen aanwezig. Hun taak is vooral processen te begeleiden. De 
feitelijke hulp wordt gegeven door huisartsen, thuiszorgorganisaties, jeugdzorgwer-
kers, doc-teams wanneer het om ouderdomsziekten gaat, maar ook door de vele vrij-
willigers die vanuit “Wonen en Welzijn “ worden aangestuurd. Via “Wonen en Welzijn” 
kunt u voor hulp bij de “keukentafelgesprekken”ook hulp inroepen van een VOA, een 
Vrijwillige Onafhanklijk Adviseur, één van de groep vrijwilligers die hiervoor speciaal 
opgeleid is, een initiatief van de ouderenbonden. 
 
De aanwezigen werden gevraagd, maar u ook als lezer, om bij huisbezoek  alert te zijn 
op mogelijke sociale problemen en betrokkenen te wijzen op de mogelijkheden die 
het sociale netwerk binnen de gemeente Schagen biedt. Het gaat hier vooral om “ver-
wijzen naar” of “in overleg met betrokkenen hulp vragen”. De “geheimhoudingsplicht” 
die we als vrijwilliger in ons pastoraal en/of diaconaal werk hebben laten niet toe om 
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buiten betrokkenen om te handelen. Vastgesteld wordt dat het lastig kan zijn wanneer 
betrokkenen zelf aangeven “geen problemen te hebben”.  
Waar kan je informatie vinden? 
Allereerst op de verschilleden websites: www.wijkteam-schagen.nl, 
www.hulpwijzernoordkop.nl, www.Noordkopvoorelkaar.nl   
Wanneer u niet over een computer beschikt kunt u ook bellen naar 0224-210300. De 
leden van het telefoonteam kunnen ook helpen een keukentafelgesprek voor u te 
regelen. Folders met meer informatie liggen in de kerk op de liedboeken tafel. 

ROMMELKMARKT 
Louise Kooiman, Annemarie Ros, Ineke Schenk en Gonnie Smit. 
 
De voorbereidingen voor de rommelmarkt zijn weer begonnen! Zaterdag 21 mei ho-
pen we jullie weer in de kerk te zien. Schrijf deze datum alvast in uw agenda! Het 
wordt weer erg gezellig, met het Rad van Fortuin, de boekenmarkt, leuke tweede-
hands spullen, de kinderhoek en u kunt natuurlijk ook even langs komen voor een 
kopje koffie of thee met wat lekkers. Bij de uitgang neemt u nog een bosje bloemen 
mee! Heeft u er al zin in? Wij in ieder geval wel. Vindt u het misschien leuk om mee te 
helpen? Dan kunt u contact opnemen met Annemarie Ros: arosthijms@gmail.com / 
06-20685770. Tot gauw! 

WERELDWINKEL 
Hans Nusink 
 
Verwen je Valentijn met een (h)eerlijke warme 
maaltijd uit de Wereldwinkel Schagen. 
Veertien februari is het weer Valentijnsdag. De 

Wereldwinkel Schagen heeft voor deze gelegenheid een pakket samengesteld van 
eerlijke producten uit zuidelijke landen. Hiermee bereid je een heerlijke maaltijd voor 
je geliefde. 
 
De bijzondere soort pasta Fusilli is de basis van de maaltijd. De Medium Curry Saus 
maakt het tot een smakelijk geheel. Met de gedroogde tomaten en peper uit de krui-
denmolen maak je het geheel af naar eigen smaak. Een glas rode wijn voor een toast 
op de liefde vormt de ‘finishing touch’. 
 
De Fusilli is gemaakt van de beste producten van kleine boeren verenigd in coöpera-
ties. Zo komt de tarwe uit Italië en de quinoa uit Bolivia. Daar wordt op de hoogvlaktes 
van de Andes al duizenden jaren het wondergraan van de oorspronkelijke bewoners, 
de Inca’s, geteeld. 

http://www.wijkteam-schagen.nl/�
http://www.hulpwijzernoordkop.nl/�
http://www.noordkopvoorelkaar.nl/�
mailto:arosthijms@gmail.com�
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De Medium Curry Saus is gemaakt van verse tomaten, perziken, appels, ui, chillies, 
knoflook en specerijen. Deze is prima te combineren met kip, vis, rijst of vegetarische 
gerechten. Deze, en vele andere sausen, worden bereid door Eswatini Kitchen uit Swa-
ziland. De producten zijn 100% natuurlijk, zonder conserveringsmiddelen en kunstma-
tige geur-, kleur- en smaakstoffen. Ze zijn uitsluitend gemaakt van verse vruchten en 
natuurlijk Fairtrade. Doel van Eswatini is  om werk te creëren voor werkloze vrouwen, 
inmiddels zo’n veertig, en een afzet te bieden voor producten van kleine boeren. De 
opbrengsten hiervan zijn ondermeer bestemd voor een sociaal programma voor kans-
arme kinderen. Enkele duizenden hebben hier inmiddels van geprofiteerd.  
 
De kroon op de maaltijd is een Shiraz-wijn van het merk Fire Fly, een Fairtrade biologi-
sche zachte, rode wijn met een vleugje peper zonder toegevoegd sulfiet. De druiven 
zijn afkomstig van wijngaarden in noord-west Zuid-Afrika. De arbeiders zijn voor een 
belangrijk deel eigenaar van de wijngaard en de wijnkelder. De Fairtrade-premie wordt 
geïnvesteerd in huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs voor de arbeidersgezinnen en 
vele andere projecten. Jonge kinderen gaan naar een nabijgelegen dagschool en na-
schoolse opvang. Voor oudere kinderen is er een schoolbus beschikbaar. 
 
Deze wereldmaaltijd is verpakt in doorzichtige folie of in een tasje, gemaakt van mus-
kietennet met een kleurige opdruk. Een goed alternatief voor de plastic tasjes die 
sinds 1 januari jl. zijn verboden. De Wereldwinkels staan pal achter deze maatregel. Zij 
dragen ook het milieu hoog in hun vaandel. De tasjes zijn Fairtrade geproduceerd in 
Bangladesh. 
 
Al deze producten en veel meer vind je in de Wereldwinkel onder in de toren van de 
kerk op de Markt in Schagen. Voor meer informatie zie: www.wereldwinkelschagen.nl  
 
UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD 
Solveg Steur  

AAN TAFEL! 
 

Zondag  6 maart 2016 
in de Grote Kerk 

aan de Markt te Schagen 
 

de lente is in aantocht,  
maar wij zijn er nu al!  

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�


   27  
  

 
 Heerlijk eten   Gezelligheid   Muziek   

Komt u ook? 
 

Om circa 15.45 uur staan koffie en thee klaar, daarna begint de maaltijd en rond 18.00 
uur nemen we weer afscheid van elkaar. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u 
gebruik maken van de 60+bus. Deze kunt u reserveren tussen 14.00 en 15.30 uur via 
het nummer 272888. Indien u onze gast wilt zijn, geeft u zich dan direct op om teleur-
stelling te voorkomen.  
Opgave vóór woensdag  2 maart bij: Solveg Steur, tel.  213801 of Ageeth Spruijt, tel. 
213220 
N.B. Heeft u zich opgegeven, maar bent u onverhoopt verhinderd, belt u dan a.u.b. zo 

snel mogelijk af, dan kunnen wij een ander weer blij maken. 
 

ACTIVITEITENROOSTER FEBRUARI-MAART 2016 
 
Datum dag Vergadering/bespreking/concert aanvang plaats 
9 februari Dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

 9 februari Dinsdag  College van kerkrentmeesters 20.00 uur   Grote Kerk 

10 februari Woensdag Geschiedenis van de kerk 20.00 uur Grote Kerk 

 11 februari Donderdag  Moderamen 20.00 uur   Grote Kerk 

21 februari Zondag Klezmaarraak (Klesmermuziek) 15.00 uur Eenigenburg 

24 februari Woensdag Geschiedenis van de kerk 20.00 uur Grote Kerk 

2 maart Woensdag Geschiedenis van de kerk 20.00 uur  Grote Kerk 

3 maart Woensdag Inloopochtend 10.00 uur Grote Kerk 

6 maart Zondag Gemeentemaaltijd 15.45 uur Grote Kerk 

6 maart Zondag  Tro Divertire 15.00 uur Eenigenburg 

9 maart Woensdag Avond ouderenbezoeksters 19.30 uur Grote Kerk 

12 maart Zaterdag Passion in de polder 19.00 uur RK kerk ’t Zand 

13 maart Zondag Passion in de polder 16.00 uur Kerk Schagerbrug 

18 maart Vrijdag De Passie Schagen; Schager Harmonie,  

The  Voices en solisten.  Entree €15,- 

20.00 uur Grote Kerk 

19 maart Zaterdag De Passie Schagen; Schager Harmonie,  

The  Voices en solisten.  Entree €15,- 

20.00 uur Grote Kerk 

 



ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN E.O.  (I.W.)
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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen



Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

H E T Z I J P E R N O T A R I S K A N T O O R

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hetzijpernotariskantoor.nl

N O T A R I S S E N

K A N D I D A A T  N O T A R I S S E N

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes
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Schagerweg 53, Schagerbrug

H E T Z I J P E R N O T A R I S K A N T O O R

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hznk.nl

N O T A R I S S E N

K A N D I D A A T  N O T A R I S S E N

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

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

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

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

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

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

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

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

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

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

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

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

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