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

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen
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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 

Michiel Aten 
 
Wat gedachten bij Palmpasen…. 
Een paar jaar geleden vertrok op Palmzondag een groep van zo’n 100 demonstranten 
vanaf de Geboortekerk in Bethlehem. De groep bestond uit Palestijnse christenen en 
moslims, vergezeld door een aantal Israëliërs en buitenlanders. Ook hadden ze twee 
ezels bij zich. 
Zij wilden aandacht vragen voor hun problemen. Zij willen vrij kunnen reizen en de 
mogelijkheid krijgen om hun godsdienst in vrijheid uit te oefenen. 
 
Zowel islamitische als christelijke Palestijnen mogen de voor hen heilige plaatsen in 
Jeruzalem niet bezoeken. Daarom hadden ze deze dag uitgekozen om hun verlangens 
kenbaar te maken. In navolging van Jezus wilden ze met twee ezels naar de stad op-
trekken. Slechts gewapend met Palmtakken trok de groep naar de afscheiding, die 
Jeruzalem gesloten houdt voor de niet-joodse bewoners van het land. 

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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Omdat het zo’n grote groep was, die plotseling bij de doorgangspoort voor de toeris-
ten verscheen, kwamen ze deze poort door. Daarna ontstond er een duw- en trekpartij 
met de haastig opgeroepen militairen. Veel demonstranten werden toen gearresteerd. 
Er staan filmpjes van deze gebeurtenis op internet, en iedereen kan zien dat de de-
monstranten geweldloos demonstreerden. 
Een geluk bij een ongeluk voor de demonstranten was, dat ook de beide ezels gearres-
teerd werden. Want ook die beschikten niet over de vereiste papieren. Deze wrange 
bijkomstigheid zorgde voor veel publiciteit, anders hadden we het verhaal niet eens 
opgemerkt. 
 
Bethlehem en Jeruzalem liggen op maar enkele kilometers van elkaar, je zou gemakke-
lijk in een dag op en neer kunnen lopen. Helaas ligt tussen deze twee steden een be-
tonnen muur die voor de Palestijnen een onoverkomelijke hindernis is. 
Je kunt het vergelijken door je voor te stellen dat je in Schagen woont en niet in Cal-
lantsoog mag komen. Niet eens om er naar de kerk te gaan, hoe heilig zo’n kerk ook 
voor jou zou zijn. Zo’n kerk blijft voor jou onbereikbaar. Het moet voor een christen in 
Bethlehem toch verschrikkelijk zijn om te weten dat je voorlopig niet naar de Grafkerk 
in Jeruzalem mag gaan. Om er te bidden op de plaats waar jouw Heiland Zijn leven gaf. 
 
Toen Jezus Jeruzalem binnenkwam, werd hij binnengehaald als een held. Maar de 
stemming was binnen een week gekeerd en hij werd veroordeeld en verguisd. 
Ook wij roepen gauw om een veroordeling als iemand het ons lastig maakt. 
Vooral als iemand de boel op zijn kop zet. Als zo iemand lastige vragen stelt bij de hui-
dige stand van zaken. Die lastige Palestijnse demonstranten waarover ik vertelde, die 
willen we misschien liever niet horen. We worden liever met rust gelaten en niet lastig 
gevallen. 
We zwijgen zulke stemmen liever maar dood. Toch horen we ook stemmen die ons 
vertellen van onrechtvaardigheden. Omdat ze misstanden aan de kaak stellen. En dan 
blijft dat toch knagen tot we er iets mee doen. 
 
In de musical film “Jesus Christ Superstar” wordt de intocht verbeeld als een blijde en 
vrolijke gebeurtenis. En dat is het in het echt misschien ook wel geweest. 
Iedereen is er vrolijk. Alleen de hogepriester Kajafas, die staat te mopperen op de me-
nigte. 
Dan roept Jezus hem toe:  “Stop toch met je gemopper, niemand kan de menigte tot 
zwijgen brengen. Zelfs als elke mond werd gesnoerd, dan zou het geluid nog doorgaan. 
De rotsen en de stenen zouden Hosanna zingen.” 
En tot de mensen roept Jezus dan: “Zing je liederen, maar niet alleen voor mij, 
Zing ook voor jezelf, want jullie zijn ook gezegend. Niemand van jullie kan het Konink-
rijk veroveren. Noch de langzame of de zieke, noch de snelle of de dode.” 
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Wat Jezus in deze film zegt, is het vrolijke gezicht van Palmpasen. Want Jezus is geko-
men voor ons allemaal, Hij weet dat Hij zijn lijden zal moeten doormaken. Maar dat 
dan het grote feest pas echt kan beginnen. 

 
Oefenen voor de Passie Schagen  georganiseerd door de Schager Harmonie. De leden 

van het koor The Voices dragen het kruis naar de Grote Kerk 
 
KERKDIENSTEN 

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 
Lector   Adriaan Rodenburg 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Magda Wittte en Gonnie Smit 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Maandag 21 maart 2016 
Grote Kerk  19. 30 uur Korte Stilte viering (Ds M.C. Aten) 
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Dinsdag 22 maart 2016 
Grote Kerk  19.30 uur Korte Stilte viering (Ds M.C. Aten) 

Woensdag 23 maart 2016 
De Bron, dienst vervalt 

Grote Kerk  18.00 uur Sedermaaltijd (Ds M.C. Aten) 
  Opgave  bij Mw. T. Folkertsma 0224 298403 na 16.00 uur) 

19.30 uur Kerk in Actie: Ilja en Marleen Anthonissen vertellen over 
hun werk in Jeruzalem/Bethlehem. 

Donderdag  24 maart, Witte Donderdag 
Zorgcentrum Caegstate 
19.30 uur   Pastor Mw. L. Kooiman, Heilig Avondmaal, m.m.v. de Cantorij 
Pianist   Hanneke Muntjewerf 

Vrijdag 25 maart, Goede Vrijdag 
Zorgcentrum De Bron, 15.00 uur: Kruisweg (diaken P. Steur) 

Grote Kerk  Passieviering 
19.30 uur   Pastor Mw. L. Kooiman, m.m.v .de Cantorij en solisten 
Organist  Hans Stehouwer 

Zaterdag 26 maart 20.00 uur, Paaswake dienst 
Grote Kerk 
20.00 uur   Ds M.C. Aten, m.m.v. de Cantorij, Heilig Avondmaal 
Organist   Hanneke Muntjewerf 

Zondag  27 maart 2016, 1e Paasdag 
Grote Kerk 
10.00 uur   Pastor Mw. L. Kooiman, Gezinsviering 
1e collecte   Paascollecte tbv quotum afdracht 
2e collecte   JOP collecte voor jeugdwerk 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Sonja Bastiaan 
Gastheer   Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en Tienerdienst 
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Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur  Mw. Ds W. Roobol  
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Stichting Schagen-Roemenië 
 
Maandag 28 maart, 2e Paasdag 
De Bron, 10.45 uur pastoor J. van de Stok 

Zondag  3 April 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds H.R. Hummelen, Egmond  Binnen 
1e collecte   Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte   Kerk in actie, totale werk 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Stijn Meier  
Gastvrouw   Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Woensdag 6 april 2016 
De Bron, 10.45 uur Ds. M.C. Aten 

Zondag  10 april 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds M.C. Aten, doopdienst 
1e collecte   Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Jan Zwart 
Lector   Rieneke Visser 
Gastvrouw   Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Hanny Jouby 
Er is crèche , “Kom in de kring”, kindernevendienst en Tienerdienst 
 
Woensdag 13 april 2016 
De Bron, 10.45 uur  pastoor J. van der Stok 

Zondag  17 april 2016 
Grote Kerk 
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9.30 uur   Drs G. Scholten, pastor Gemini Den Helder 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Kerk in actie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector  Jan Bruin 
Gastheer    Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Jelly Leijnse en Gerrit Leijnse 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur  Lekendienst 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST IN 2016 
Arjan Plomp 
 
20 maart   Lucas 23:33-43    Jezus wordt gekruisigd 
27 maart (Pasen) Lucas 23:56-24:12   De opstanding van Jezus 
3 april   Lucas. 24:13-35    Mannen op weg naar Emmaüs 
10 april   Lucas 24:35-48    Jezus verschijnt in Jeruzalem 
17 april   Johannes 6:32-40 en 48-51 Ik ben het brood dat leven geef 
24 april   Johannes 15:1-8   ‘Ik ben de ware wijnstok’ 
1 mei   Johannes 14:1-14   Jezus maakt een plaats voor ons klaar 
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Op zaterdag 19 maart worden alle kinderen uitgenodigd om in de kerk een palm-
paasstok te maken. We beginnen om 14.00 uur ( graag op tijd!) en sluiten af om 
15.00 uur. Jullie hoeven alleen een houten kruis mee te nemen, de rest wordt ver-
zorgd! 

BIJ DE DIENSTEN    
Wim Voorbraak en Nelie Wagenaar 
Samen met dit kerkblad ontvangt u ook weer een kaart met alle diensten in de periode 
van Palmpasen tot en met beide paasdagen. De diensten, voor zover het onze ge-
meente betreft, vindt u ook in dit blad. Misschien een goed idee om de kaart bij een 
van uw buren in de bus te doen om zo de diensten in de kerken van Schagen ook bij 
hun onder de aandacht te brengen. Voor de dienst in Eenigenburg is abusievelijk een 
verkeerde voorganger vermeld. De naam van de juiste voorganger vindt u hieronder. 
De foto op de voorkant van de kaart is gemaakt door Ron de Ruyter, een van  de deel-
nemers aan de parochiereis naar Israel. vanuit de Christoforusparochie.   
In de stille week is er weer evenals vorige jaren, elke dag een, soms korte, viering. 
Nieuw is de Sedermaaltijd op woensdag. Eerder was deze elke twee jaar op Witte 
Donderdag parallel aan de avondmaalsdienst in de Caegstate.  De kerkenraad vond dit 
“dubbelop”. Nu zijn de vieringen op 2 verschillende dagen. Aan de dienst op Goede 
Vrijdag werken, naast de Cantorij, ook Anne en haar moeder Gerda Heddes mee. Om-

dat in de nacht voorafgaande aan 
eerste paasdag ook de klok een 
uur terug gezet wordt is dit jaar 
de Paaswake-dienst op de avond 
voor Pasen, ’s avonds om 20.00 
uur.  Misschien een kans voor de 
degenen die veel moeite hadden 
met het vroege tijdstip van de 
paaswake, andere jaren.  
Op Paasmorgen zal er weer een 
gezinsdienst zijn met het thema 
“Liefde is …..dienen”.  
Meerdere mensen zullen aan de 

hand van vragen van kinderen 
vertellen over wat voor hen die-
nen is.  Jong en oud zullen een 

aandeel in de dienst hebben. Medewerking wordt o.a. verleend door de trompettist 
Jaap Vlam. De organisatie is in handen van Paulien Knol en Louise Kooiman. Deze 
dienst vormt ook de afsluiting van de inzamelingen voor de voedselbank 

Inzameling producten voor de voedselbank door onze 
jeugd 
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Op  eerste paasdag, is er in het kerkje van Eenigenburg ook een jaarlijkse paasdienst 
om 10.30 uur. Voorganger is ds. Willemien Roobol met het thema: “Verrassende uit-
tocht”. 
Medewerking verleent kunstenaar Jeroen Gramberg met keramische kunst. Jeroen 
maakt voorwerpen die we allemaal kennen tot een nieuw ontwerp. Puddingschaaltjes 
en zeepbakjes worden vertaald in strakke geometrische vormen met felle kleuren. 
“Kunst moet verrassen”, vindt Jeroen. Daarom bouwt hij zeepbakjes om tot vaasjes, 
stugge klei tot slappe doeken en kop en kop en schotel tot sierobject. Zijn titels geven 
het werk extra persoonlijkheid. 
Iedereen is welkom om zijn werk te zien en er vragen over te stellen. Tot ziens in Eeni-
genburg.  
In de weken na Pasen weer vertrouwde voorgangers als Michiel Aten en Ger Scholten. 
Een oude bekende, een paar jaar niet geweest is Ds van Hummelen, vroeger gevange-
nispredikant in Alkmaar en omgeving, nu met emiritaat. 
 

 
De paasviering afgelopen jaar. Voor de internetlezers: klik ook op de volgende link 
http://pgschagen.nl/wp-content/uploads/2015/04/JvanN-1e-Paasdag.0002.mp4 
 
MEELEVEN EN FELICITATIES 
Louise Kooiman, Michiel Aten en Wim Voorbraak 
 
We leven mee met de zieken van onze gemeente. Mogen zij zich gedragen weten door 
de gebeden van onze gemeente. 
Leo Witte is thuis aan het herstellen van een hartoperatie. Hij zal eerst wat aansterken 
en dan een programma van revalidatie volgen. We wensen hem en zijn vrouw Magda 

http://pgschagen.nl/wp-content/uploads/2015/04/JvanN-1e-Paasdag.0002.mp4�
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veel sterkte. 
Op 15 februari overleed mevrouw Corrie Cramer-Keizer op 87 jarige leeftijd. De laatste 
jaren van haar leven woonde zij in Nieuwe Niedorp, daarvoor aan de Spoorlaan 2 in 
Schagen. Mevrouw Cramer was de weduwe van Ds. M.W.S. Cramer die als predikant 
verbonden was aan de Ned. Hervormde Kerk van Schagen van 1969 tot 1971. 
Op 4 maart overleed Meijert Tijsen op 75 jarige leeftijd. Hij verbleef de laatste jaren in 
de Magnushof. Meijert was lang lid van de onze Cantorij. Wij wensen zijn vrouw en 
kinderen sterkte nu Meijert er niet meer is.  
 
We mogen ons verheugen dat verschillende mensen verzoeken om de doop. We ho-
pen dat we Nel Saft in ons midden mogen dopen in de dienst van de Paaswake. Het 
hangt er nog vanaf of ze dan voldoende hersteld is van haar wervelfractuur. Op 10 
april wordt in de dienst Saar de Wit gedoopt. Zij is dochter van Jos de Wit en Else van 
Laar, en het zusje van Jip. 
Namens de gemeente  feliciteren wij de familie Post – Blees, Noord 5 die 50 jaar wa-
ren getrouwd. Samen met hun familie hebben zij het in kleine kring kunnen vieren. 
Ook de familie Wassing- Duiven van de Kogerlaan waren 60 jaar getrouwd. Ook hen 
feliciteren wij met dit prachtige jubileum. Wij wensen beide echtparen samen met hun 
dierbaren alle goeds toe voor in de toekomst 

TER GEDACHTENIS.  
Louise Kooiman en Wim Voorbraak 
 
Op 3 februari 2016 overleed op 89 jarige leeftijd  

Jan – Barend Paardekooper 
Echtgenote van Franca Paardekooper – Bremer.  
Jarenlang is hij zeeman geweest. Eerst jaren stuurman en later ook als kapitein. Dat 
was zijn lust en zijn leven. De zee had zijn hart en ook na zijn pensionering sprak hij 
nog met liefde over zijn werk. Had geleerd om mensen aan te sturen en bevelen te 
geven. Een man met duidelijke ideeën over mensen. 
Naast zijn liefde voor de zee was zijn vrouw Franca zijn grote liefde. Hij was nog steeds 
verliefd op haar. Hij zette haar op een voetstuk. Prachtig na zoveel jaren samen. 
De laatste jaren van hun leven woonden zij in Schagen en kwamen regelmatig naar de 
dienst in de Caegstate. Daar heb ik hem ook leren kennen als een vrolijke maar soms 
ook emotionele, betrokken man. 
Hij was een man die gemakkelijk contact maakte met zijn omgeving. Hij sprak graag en 
hield van mensen om hem heen. Hij was actief en deed graag vrijwilligerswerk. Ze 
gingen vaak samen een weekje weg, zeker de laatste jaren naar een hotel, het liefst 
naar Van der Valk. Hij was daarin zeer geïnteresseerd en wist daar veel over te vertel-
len. 



   11  
  

Zij kinderen en kleinkinderen waren daar welkom en voor beiden ook een feest om 
samen te zijn. De laatste keer in het hotel werd Jan echter ziek. Hij kwam in het zie-
kenhuis terecht en allen die van hem hielden namen afscheid van hem. Korte tijd later 
stierf hij. Zijn leven was op en Franca, zijn vrouw, zijn kinderen en allen die van hem 
houden moesten hem loslaten. 
In de Grote Kerk  namen wij afscheid van hem.  
Zijn kinderen en kleinkinderen spraken goede woorden van afscheid en met verdriet 
om zijn heengaan was er ook troost. Boven zijn kaart stond de tekst van psalm 43:4  
Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. 
Jan wist zich geborgen in Gods Liefde en zo mochten Franca, haar man, en de kinderen 
en kleinkinderen hun vader en opa loslaten.  
Voor Franca Paardekooper zal het moeilijk zijn. Haar man was een belangrijke steun 
voor haar in haar leven.Wij wensen haar en ook de kinderen Marjorie, Fred, Frances, 
Albert, Barend-Jan en Miranda en allen die van hem gehouden hebben veel sterkte en 
steun in de tijd die komt. 
Dat ze zich gedragen mogen weten door Gods Liefde en aan de goede herinneringen 
aan Jan Paardekooper.  
 
Op 27 februari jl. overleed,  na een ziekbed van enkele weken, op 81 jarige leeftijd, 

Kornelis van Drongelen (Kor) 
Kor woonde met zijn vrouw Gré in ’t Zand, de laatste jaren in een aanleunwoning van 
het verzorgingshuis de Zandstee, daarvoor heel lang in de Tulpstraat ook in ’t Zand. 
Kor en Gré, beiden afkomstig uit Den Helder, kenden elkaar al van de lagere school. 
Kor begon als zeilmaker bij de Rijkswerf in Den Helder. Toen dit vak uit de gratie raakte 
werd hij stoffeerder en weer later portier-telefonist bij Noorderhaven in Julianadorp. 
Dat was ook de reden dat ze vanuit Den Helder naar ’t Zand verhuisden.  Naast Noor-
derhaven werkte Kor ook vele jaren tussen de vogels bij Peter en Ben Kooij en in de 
bollen bij Ton en Jaap Molenaar. 
De eerste jaren in ’t Zand kerkten Kor en Gré nog wel in Schagen, maar doordat zij zelf 
niet over vervoer beschikten  werd de RK parochie  Onze lieve Vrouw Visitatie in ’t 
Zand hun nieuwe thuis, wel bleven zij lid van onze gemeente.  Kor is ook vanuit de RK 
Kerk in ’t Zand begraven. Kor zijn zus Janna las in de dienst Ps 23 en de voorganger 
diaken Henk Schrader las voor uit  de “zaligsprekingen”. In de verhalen van kinderen 
en kleinkinderen passeerden het leven van Kor en Gré, een leven vol dankbaarheid 
maar met een groot litteken, het overlijden van zoon Bart. Wij leven als kerk van Scha-
gen mee met Gré van Drongelen, de kinderen Aad, Willem en Edith, René en Monique 
en de kleinkinderen. 
“Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij 
mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.” 
Moge Gré, kinderen en kleinkinderen die aanwezigheid van God ervaren. 
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HARTELIJK BEDANKT 
Overweldigend is het aantal kaarten wat ik vanuit de Gemeente gekregen heb na mijn 
hartoperatie in Amsterdam en inmiddels herstellend thuis. 
Heel hartelijk dank voor al uw lieve groeten, bemoedigende woorden en gebeden. Het 
doet zo goed als er zo met je meegeleefd wordt. 
Het herstel verloopt goed. Eind februari mocht ik met revalidatie beginnen. 
Een lang verhaal. Geduld is het woord wat ik heel vaak tegen kom. 
Hartelijke groeten, Suzan Beets 

AFWEZIGHEID PASTOR LOUISE KOOIMAN 
Louise Kooiman 
 
Vanwege mijn verhuizing zal ik van 4 april tot 15 april afwezig zijn. Mijn nieuwe adres 
is per 1 april 2016, Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen. Michiel Aten zal mij in deze periode 
vervangen. 
 
UITNODIGING DIPPOLDISWALDE 
Jan Prij 
 
Uitnodiging van onze partnergemeente in Dippoldiswalde  
Vanaf 1990 is er regulier contact tussen de RK parochie en Protestantse Gemeente in 
Schagen met de Evangelisch Lutherse kerk in Dippoldiswalde (kortweg Dipps ge-

noemd) bij Dresden. De 
eerste contacten zijn 
nog van voor de Wende 
(val van de Berlijnse 
muur). In de eerste ja-
ren kwamen we elk jaar 
gedurende het weekend 
van Hemelvaart bij el-
kaar. Het ene jaar kre-
gen wij gasten uit Dipps, 
het jaar erna waren wij 
te gast in Dipps. De laat-
ste jaren is er om het 
jaar contact. Het laatste 
bezoek van mensen uit 
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Dipps was in 2014. We zijn nu uitgenodigd voor het komend Hemelvaart weekend van 
5 tot 8 mei. De gasten verblijven bij gastgezinnen. 
 
We hebben in al die jaren veel ondernomen en erg veel opgestoken van de verschil-
lende kerken. Veel gesprekken, vooral in de beginjaren gingen over de oorlog en de 
trauma’s aan beide kanten. Deze gesprekken hebben zeker bijgedragen aan een beter 
begrip voor elkaar. Dat we hierbij ook steeds bij elkaar een kerkdienst meemaakten 
heeft aan onze ontmoetingen een verdieping gegeven en beter verstaan van elkaar 
godsdienst.  
Naast de ernst is er steeds ruimte geweest voor plezier en het leren kennen van de 
omgeving, geologisch en cultuurhistorisch. Uit de ontmoetingen zijn vriendschappen 
voor het leven ontstaan. 
Zoals gezegd hebben we een uitnodiging gekregen om dit jaar naar Dipps te komen. 
Het zou mooi zijn als er dit jaar ook weer wat jonge gemeenteleden zouden meegaan. 
Het verleden is inmiddels genoegzaam besproken. Buitengewoon interessant is het 
om nu met elkaar en zeker met een nieuwe generatie de huidige problematiek met 
bijv. de vele vluchtelingen en nieuw extremisme te bespreken. Hierbij kan opgemerkt 
worden dat Dippoldiswalde tegen de Tsjechische grens ligt en dat in het naburige 
Dresden de anti-islambeweging Pegida voor het eerst van zich deed spreken.  
Als je overweegt dit jaar mee te gaan meld je dan bij ondergetekende. Ook voor ver-
dere informatie ben ik beschikbaar. 
Ik hoop dat we dit jaar met een breed samengestelde afvaardiging naar Dipps kunnen 
afreizen. 
Jan Prij, 0224 573123 of  j.prij@quicknet.nl 

GROOT HUISBEZOEK 
Jan Bruin 
 
De pastorale raad van onze gemeente organiseert dit jaar een aantal groot huisbezoe-
ken. Één in elke wijk. Het thema zal telkens zijn: nabuurschap. Wat betekent het om 
goede buren te hebben of te zijn? 
De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden in Waldervaart op 30 maart a.s. bij Ineke en 
Jaap Schenk, Leeuwerikstraat 20. 
De tweede in Oud-Schagen  op 20 april a.s. bij Janny en Wik de Visser, Spoorlaan 14. 
De derde in de wijk Muggenburg op 25 mei a.s. bij Hermien en Jan van Laar, Gebr. 
Plukkerstraat 25. 
Opgave bij Jan Bruin  tel.  0224-561169 of per mail: haptozang@kpnmail.nl 
Wacht niet te lang met opgeven want de gastgezinnen hebben meestal een beperkte 
ruimte. 
  

mailto:j.prij@quicknet.nl�


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 

VVVVVVVVVVVVesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringVesteringVVVesteringVesteringVesteringVVVesteringVVesteringVVVesteringVesteringVesteringVVVesteringVVesteringVVVesteringVesteringVesteringVVVesteringVesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringesteringAAAVVVAVVVAVVVAVVVVVVAVVVAVVVAVVVVVVAVVVAVVVAVVVVVVAVVVAVVVAVVVesteringesteringesteringAesteringesteringesteringAesteringesteringesteringAesteringesteringesteringVesteringVVVesteringVesteringVesteringVVVesteringVAVesteringVVVesteringVesteringVesteringVVVesteringVAVesteringVVVesteringVesteringVesteringVVVesteringVAVesteringVVVesteringVesteringVesteringVVVesteringVAAAAAAAAAAAAAAAVVVAVVVAVVVAVVVVVVAVVVAVVVAVVVVVVAVVVAVVVAVVVesteringesteringesteringAesteringesteringesteringAesteringesteringesteringAesteringesteringesteringesteringesteringesteringAesteringesteringesteringAesteringesteringesteringAesteringesteringesteringesteringesteringesteringAesteringesteringesteringAesteringesteringesteringAesteringesteringesteringVesteringVVVesteringVesteringVesteringVVVesteringVAVesteringVVVesteringVesteringVesteringVVVesteringVAVesteringVVVesteringVesteringVesteringVVVesteringVAVesteringVVVesteringVesteringVesteringVVVesteringV
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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Advertentie 
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. 
 
VOCAAL THEOLOGEN ENSEMBLE 
Annemarie Ros en Adriaan Rodenburg 
 

Vocaal Theologen Ensemble komt zingen 
Zangavond VTE vrijdag 29 april 2016, 19.30 u. - ca. 21.45 u. 

 
Anglicaanse hymnen klinken op vrijdag 29 april vanaf ’s avonds 19.30 u. in de Grote 
Kerk in Schagen. Dit muziekgezelschap, dat geheel bestaat uit mensen die een theolo-
gische studie volgen of hebben gevolgd (voornamelijk dus predikanten), zong op za-
terdag 25 mei 2013 in de Doopsgezinde Vermaning in Monnickendam. Het was de dag 
van de presentatie van het nieuwe liedboek. De belangstelling was dermate groot, dat 
velen deze prachtige koorzang hebben moeten missen. Op internet vindt u een voor-
proefje van de liederen die zij in Schagen zullen zingen. 
htts://www.youtube.com/watch?v=ipMTv2JbLrE 
Vorig jaar is contact gelegd met dirigent Hanna Rijken en het koor komt graag naar de 
kop van Noord-Holland. Voor de zangavond (ja, er is ook samenzang!) bedraagt de 

https://www.youtube.com/watch?v=ipMTv2JbLrE�


   16  
  

toegang € 7,50 inclusief koffie of thee. Kaarten zijn binnenkort verkrijgbaar. Let u op 
de informatie via de website van onze gemeente, de media en de mededelingen bij de 
kerkdiensten. 
De opbrengst van deze avond is voor het in stand houden van het pastoraat in onze 
gemeente en daarbuiten. 

ROMMELMARKT 
Annemarie Ros, Louise Kooiman, Ineke Schenk en Gonnie Smit 
 
Het is alweer begin maart! Tijd voor de grote schoonmaak! Als u gaat opruimen thuis 
en u wilt wat spullen wegdoen, denkt u dan even aan de rommelmarkt op 21 mei aan-
staande? U kunt uw tweedehands spullen en boeken inleveren op donderdag 19 mei 
tussen 15.00 en 17.00 uur en 19.00 en 20.00 uur. Of op vrijdag 20 mei tussen 10.00 en 
12.00 uur. Wij ontvangen graag uw tweedehands spullen, boeken en speelgoed. Liever 
geen grote meubels of kleding.  
Vindt u het leuk om mee te helpen dit jaar? Neem dan even contact op met Annema-
rie Ros: arosthijms@gmail.com / 06-20685770.  

VAN DE VOORZITTER 
Bettina de Leeuw den Bouter 
 
In februari heeft het moderamen vergaderd. We hebben gesproken over een follow 
up van de kerkenraadbezinningsdag. De commissie die deze dag heeft georganiseerd 
komt binnenkort weer bij elkaar. De kerkenraad heeft zich uitgesproken om het voor-
gaan van Louise Kooiman in de diensten te formaliseren door het aanvragen van een 
preekconsent. Hiervoor wordt via de Classis een verzoek ingediend bij de Kleine Syno-
de. Ook hebben we gesproken over activiteiten later dit jaar, zoal de startzondag en 
het kerstkoor. Het idee is om de startzondag meer te koppelen aan de schoolvakantie. 
Verder wordt op 21 mei de rommelmarkt gehouden.  
Wellicht hebt u al iets gezien of gelezen over de nota ‘Kerk 2025: Waar een woord is, is 
een weg’. Deze nota gaan we in de komende kerkenraadsvergadering bespreken. In de 
kerkenraad kijken we ook hoe we deze nota met de gemeente kunnen bespreken.  
In de vorige editie van Onze kerk schreef ik dat Mark Jansen kerkrentmeester zou 
worden, helaas is dat niet doorgegaan.  
Zowel de scriba als de voorzitter stoppen dit jaar. In en door de verschillende commis-
sies en raden wordt naar opvolgers gezocht. 

 

mailto:arosthijms@gmail.com�
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VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Jan Prij 
 
In de afgelopen vergadering is meerdere keren gesproken over de verhuurtarieven van 
de verschillende ruimten in onze kerken. De directe aanleiding was onduidelijkheid 
over de kosten van een trouwdienst. Een andere aanleiding was een vergoeding van 
de inzet van de koster bij het verhuur ruimten. De drie belangrijkste besluiten zijn:  
− Voor gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Schagen worden geen kos-

ten in rekening worden gebracht voor de speciale dienst bij het kerkelijk huwelijk 
in de Grote Kerk in Schagen of in de kerk in Eenigenburg. Hierin zijn inbegrepen 
de kosten van onze eigen predikant, de organist, liturgie (zwart/wit), huwelijksbij-
bel en verzorging.  
Als direct voorafgaand aan het kerkelijk huwelijk het burgerlijk huwelijk van het 
gemeentelid in een van beide kerken wordt voltrokken worden ook geen kosten 
in rekening gebracht. Indien het bruidspaar vraagt of de cantorij de zang wil on-
dersteunen wordt € 50 in rekening gebracht.  
Wanneer een andere predikant in de dienst voorgaat, zullen hier in het algemeen 
wel kosten aan verbonden zijn die door het bruidspaar betaald moeten worden. 
Voor niet gemeenteleden zijn de kosten van het kerkelijk huwelijk in één van bei-
de kerken € 400.  

− Voor een rouwdienst geldt een vergelijkbare regeling. De rouwdienst van ge-
meenteleden is kosteloos. Voor niet gemeenteleden wordt € 200 in rekening ge-
bracht. 

− Indien het gewenst is dat de koster of de vrijwilliger aanwezig is tijdens de ver-
huur wordt € 20 per uur in rekening gebracht.  

De complete tarievenlijst staat op de website van onze kerk. 
 
Zoals bekend worden de uitgaven van onze kerkelijke gemeente voor ongeveer de 
helft gedekt door de opbrengsten uit onroerende goederen (voornamelijk landerijen) 
en liggende gelden. De opbrengst van de liggende gelden bestaat uit rente van spaar-
tegoeden en obligaties en dividenden. Over het beheer van de bijbehorende beleg-
gingsportefeuille bij de RABO bank wordt het college bijgestaan door de oud 
kerkrentmeesters Jan Oosterbaan en André de Jonge. Zij zijn de eerste gesprekspart-
ners van de beleggingsadviseur van de bank. Besluiten worden in overleg met het col-
lege genomen.  
Het college is doende een beleggingsstatuut op te stellen en besprak een eerste con-
cept hiervan in de februarivergadering. In deze vergadering bespraken we ook het 
jaarverslag over 2015 dat door Jan Oosterbaan is opgesteld over de (waarde van de) 
beleggingsportefeuille. Doordat de beurs mede door de crisis in China achteruit ging is 
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ook de waarde van onze portefeuille in waarde gedaald. Hoe een en ander uitpakt in 
het jaarresultaat is nu nog niet precies te zeggen. Het college ziet vooralsnog geen 
reden om het beleid aan te passen.   
 
Zoals ik al in de vorige Onze Kerk schreef willen we al het werk van de koster per sep-
tember a.s. laten doen door VRIJWILLIGERS. Er hebben zich al mensen gemeld maar er 
zijn er nog meer nodig. 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. 

OPBRENGST KERKBALANS  
Brenda Plak 
In 2015 was er een bedrag toegezegd ad € 95.143. Uiteindelijk heeft de actie opge-
bracht een bedrag ad € 96.670.  
Voor 2016 is er tot op heden een bedrag toegezegd ad € 90.906.  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
KERKBALANS DIGITAAL?!?! 
Wim Voorbraak 
 
Neen schrikt u niet. Onze rentmeesters gaan niet de belastingen achterna en volledig 
naar een digitale betaalwereld. Wel wordt dit jaar een begin gemaakt met het creëren 
van de mogelijkheid om uw kerkelijke bijdragen en/of bestellingen van collecte bon-
nen, wijn etc. digitaal te voldoen. We spelen hiermee in op een aantal veranderingen 
in de komende jaren. Allereerst verdwijnt de betaalmogelijkheid met een acceptgiro-
kaart uiterlijk in 2019. Aan het innen van gestorte kosten zijn voor de ontvanger (de 
kerk) kosten verbonden. Een tweede aspect is dat de gemiddelde leeftijd van de vrij-
willigers die de gemeente met Kerkbalans rond gaan hoger wordt. Binnen nu en vijf 
jaar zullen een aantal van hen afhaken. Dertien procent van u leest dit kerkblad inmid-
dels digitaal. Velen van u doen ook al veel betalingen digitaal.  
De kerkrentmeesters denken daarom dat nu het moment is om op deze veranderingen 
in de betaalwereld in te haken en hebben een medewerker van  SKGCollect, uitgeno-
digd. SKG staat voor Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Deze stichting adviseert kerken  op 
financieel gebied. Omdat onze website www.pgschagen.nl een belangrijke rol gaat 
spelen bij deze wijze van het innen van gelden ben ik als een van de webmanagers van 
de pgschagen aanwezig geweest bij deze bijeenkomst. 
Al meer dan 100 kerken maken al gebruik van deze wijze van innen. Voor u als gebrui-
ker zullen de extra handelingen minimaal zijn. Op de website gaat een “knop” komen 
waarop u met de muis moet klikken. U komt dan op de “site”van SKGCollect. Daarna 

mailto:j.prij@quicknet.nl�
http://www.pgschagen.nl/�
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wijst alles zich vanzelf. U kunt kiezen tussen 2 routes: u kunt bijvoorbeeld collectebon-
nen bestellen en betalen met IDEAL. De tweede route is kerkbalans. Aan het begin van 
het jaar kunt u aangeven wat u aan de kerk wilt betalen, in hoeveel termijnen en in 
welke maanden dat u wilt dat het bedrag afgeschreven wordt van uw bankrekening. 
Alle bevestigingen gaan per e-mail. Daarom is het handig dat er zoveel mogelijk e-mail 
adressen bekend zijn bij onze administrateur Brenda Plak. We gaan de komende 
maanden daarom enthousiast aan de gang om zoveel mogelijk e-mail adressen van 
gemeenteleden te verzamelen. Mocht u vermoeden dat uw huidige e-mailadres nog 
niet bij haar aanwezig is, stuur dan een korte e-mail naar pgschagen@nexite.nl met 
uw naam en adres. 

 ZWO 
Henk Rieffe 
 
23 maart a.s. komen Ilja en Marleen Anthonissen naar Schagen en dan vertellen ze 
hoe christenen het ervaren om als minderheid te leven in een omgeving die door jo-
den en moslims overheerst wordt. Ook in andere gebieden in de wereld vormen chris-
tenen nog een minderheid, maar is de verwachting dat er in de toekomst er de meeste 
wonen. Met wat moet je rekening houden in die omgevingen als je over zending 
spreekt? Het gaat hier vooral om landen in het Verre Oosten, zoals Japan, India, Korea 
en Japan. Ik herinner me nog dat 23 april voor de Padvinders, het tegenwoordige 
Scouting, Sint Joris dag was. Sint Joris die de draak versloeg, maar hoe zit het met deze 
Heilige in de landen hierboven genoemd? Staat bij ons de draak als teken van het 
kwaad, in China maar ook Japan is de draak juist het teken van geluk. Je kunt er dus 
niet aankomen met het verhaal van Sint Joris en de draak, je moet daarvoor dus een 
ander symbool kiezen. Bij ons is een kat een normaal huisdier, maar in India is de kat 
het huisdier van de heks, dus als je uitgezonden medewerker van een zendingsorgani-
satie bent moet je geen kat als huisdier willen hebben, want dan zijn de resultaten 
tegengesteld van wat je wilt bereiken.  
Van Ilja en Marleen zullen we ook wel zaken horen die voor christenen anders zijn dan 
voor joden en moslims. 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
Bijbelgespreksgroep 
Op woensdag 23 maart is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote Kerk op 
de Markt. We beginnen om 14.00 uur. 
Het thema zal zijn: Vervolg van de Bergrede 

mailto:pgschagen@nexite.nl�
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Samen in gesprek over vragen die bij ons boven komen aan de hand van ge-
deeltes in de bijbel. 
Iedereen is van harte welkom 
 
Ouderen–gespreksgroep 
Op dinsdag 26 april zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de grote Kerk 
op de Markt,  het zal zijn in Hans Leijdekkers zaal.  
            Het thema zal zijn: Delen is vermenigvuldigen. 
Dit klinkt mooi. Als een prachtige spreuk om op een bordje aan de wand te hangen. 
Dat klinkt te mooi. Als een onhaalbaar ideaal. Toch is het waar. En het kan. 
Mocht u het interessant vinden om daar over door te praten. Bent u van  harte wel-
kom.  
  
GEESTELIJKE VERZORGING NOORD-WEST ZIEKENHUISGROEP 
Nel Huibers-Kouwen 
 
Noordwest Ziekenhuisgroep een nieuwe naam, dezelfde (geestelijke) zorg? 
 
Van tijd tot tijd laten wij, geestelijk verzorgers in dit ziekenhuis, van ons horen in de 
kerk- en parochiebladen van die bewuste regio: het noordwestelijk deel van Noord-
Holland. 
Sinds december 2015 hebben we in dit gebied één ziekenhuisgroep, gehuisvest op 
zeven locaties.  
Van Texel en Den Helder tot en met Alkmaar en Limmen kunt u het oranjerode logo 
tegenkomen. Het is nog wel even wennen om niet meer te praten over ‘het Gemini’ en 
‘het MCA’. 
Een goed moment om u te laten weten dat wij er nog steeds zijn. Ook al is ook ons 
werk aan verandering onderhevig. Zowel op locatie Den Helder als in Alkmaar is er  
Een ziekenhuisopname kan, zelfs al gaat het om een relatief eenvoudige ingreep, het 
leven flink door elkaar schudden, op z’n kop zetten. 
Alleen al door de ongewone omstandigheid dat je ineens, voor het oog van ieder, in 
een bed ligt en wat er dan verder met je gebeurt.  
Een mens kan er in zo’n situatie behoefte aan hebben om de dingen eens op een rij te 
zetten, vragen te doordenken die van dieper weg opborrelen, zich niet zomaar tot 
zwijgen laten brengen. Vragen over leven en geloven, over zin en grenzen aan die zin, 
vragen en gedachten over grenzen aan ons bestaan… 
Dat zijn de thema’s waarbij geestelijk verzorgers uw gesprekspartner kunnen en willen 
zijn. 
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Nieuwe geestelijke zorg? Ja en nee. Nog regelmatig  worden wij aangeduid als pastora-
le dienst, ziekenhuispredikant etc. - geassocieerd met de kerk dus. 
 Wij streven er al een aantal jaren naar om mensen te laten weten dat zij natuurlijk 
met vragen en gedachten over geloof bij ons terecht kunnen, maar dat wij als alge-
meen geestelijk verzorger beschikbaar zijn voor iedereen. 
Voor ieder mens die door een ziekenhuisopname behoefte heeft om eens even te 
praten, het hart te luchten. Kaarten te schudden en opnieuw neer te leggen. 
Dus: een nieuwe naam en dezelfde en toch steeds ook vernieuwde aandacht voor wat 
een mens raakt en bezighoudt.   
We hopen dat u ons weet te vinden als  u dat wilt! De verpleegkundigen op de afdeling 
kunnen ons namens u bellen of mailen. En dat kan  24/7 dagen per week als daar aan-
leiding toe is. 
 
 
 
 
 
 
     
 

Advertentie 

 

200e WILLIBRODUSVESPER HARINGHUIZEN 
Adriaan Rodenburg namens de voorbereidingscommissie 
 
3 april 2016 
Op 30 juni 1996 vond de eerste Willibrordusvesper plaats in 
de oude kerk van Haringhuizen. Ds. Burret Olde - destijds 
predikant van Winkel - hield als eerste een korte overwe-
ging in dit avondgebed. Mevrouw Nelie Verloop bespeelde 
het orgel. 
Om met Nico Ter Linden te spreken “We kwamen op ver-
haal in … de Willibrordus”. 
Vrijwel vanaf het begin hebben veel Schagenaren op de 
eerste zondag van de maanden september t/m juni de weg 
naar Haringhuizen gevonden. Door de Schager Cantorij en 
de Laurenscantorij Haringhuizen is er een sterke ‘vesper-
band’ tussen de twee ‘stadjes’. 

Met vriendelijke groet, 
Team Geestelijke Verzorging Noordwest Ziekenhuis-
groep locatie Alkmaar en Den Helder: Annerien Groe-
nendijk, Marijke Geerse, Maria Luycks, Jos Timmer-
man, Gert Scholten en  
Nel Huibers (secretariaat Alkmaar) 
 
Geestelijke Verzorging, een arm over de schouder 
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In dit 200e oecumenisch avondgebed zingt de Laurenscantorij Haringhuizen o.l.v. Jan 
Bruin, bespeelt Hanneke Muntjewerf de piano en spreekt ds Bart Santema de ‘Inlei-
ding op de lezingen’ en de gebeden. 
Na afloop is er koffie en thee met een verrassing van ons kostersechtpaar Vera en 
Hans van Eck. 
6 maart 2016 
Bijna alle stoelen waren bezet. En we zongen samen psalm 122: Hoe sprong mijn hart 
hoog op in mij, toen men mij zeide: ‘Gord u aan om naar des Heren huis te gaan! Kom 
ga met ons en doe als wij! Mooie, goede woorden werden gesproken door Siep Rien-
stra. 
Afbeelding: Jezus met de Emmaüsgangers 
De kerk is op 3 april zoals gebruikelijk om 4 uur open, tien voor 5 luidt de klok en de 
viering begint om 5 uur. Dringend verzoek uw auto buiten het dorp te parkeren. 
 

NIEUWE COLLECTIE CADEAU-ARTIKELEN IN WERELDWINKEL 
Hans Nusink 
 
Er staat weer een nieuwe en uitgelezen collectie cadeau-artikelen in de Wereldwinkel 
Schagen. 
 
In het oog springen de kleurige rieten manden gemaakt bij Dhaka Handicrafts in de 
hoofdstad van Bangla Desh, Dhaka. Dit bedrijf is eigendom van de werknemers. Zij 
maken al meer dan vijfentwintig jaar allerlei producten van de suikerrietplant, bam-
boe, gras, dadelpalmblad, jute en andere natuurlijke materialen. De lonen zijn gelijk 
voor alle betrokkenen, de rechten van vrouwen en kinderen zijn gewaarborgd. Zo is 
kinderarbeid verboden. Er zijn gezondheidsvoorzieningen en de werkomgeving is vei-
lig. 
Een greep uit de andere nieuwe artikelen. Boodschappen tassen gemaakt van muskie-
tennet in vier kleuren versierd met bloemmotieven. Een goed alternatief voor de sinds 
1 januari jl. verboden plastic boodschappen tasjes. En verschillende leuke metalen 
voorwerpen, zoals de scooter met een hippe dame erop gemaakt met de hand van 
oude olievaten door vrouwen uit achtergestelde gebieden, ook geschikt om sieraden 
aan te hangen, en een stoere metalen motor. De vrouwen kunnen zo hun artistieke 
talent benutten en een inkomen verdienen voor hun gezin. 
 
Deze artikelen 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  

 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
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ACTIVITEITENROOSTER MAART-APRIL 2016 
 
Datum dag Vergadering/bespreking/concert aanvang plaats 
 20 maart 2016  zondag Janke Zijlstra, soul en meer 15.00 uur Kerkje 

 Eenigenburg 

 23 maart  woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

 30 maart 2016  woensdag  Raad van Vieren en Leren 20.00 uur   Grote Kerk 

 30 maart  woensdag Groot huisbezoek Waldervaart 
Opgave: Jan Bruin  tel.  0224-561169 of 
per mail: haptozang@kpnmail.nl 
 

20.00 uur Leeuwerikstraat 

20 

 4 april 2016  maandag  College van kerkrentmeesters, db  9.00 uur Wulpenhof 3 

 7 april 2016  donderdag  Inloopochtend 10.00 uur  Grote Kerk 

 7 april 2016  donderdag  gespreksgroep 25-45 jaar; info 
diane_vanwijngaarden @hotmail.com 

20.00 uur   bij iemand thuis 

10 april  zondag 

Always on my mind” 
Marjolijn ten Cate, Sacha en Manon  
Heddes en Jan Valkenier zingen en 

spelen muziek van alle tijden. Zij bege-
leiden zichzelf op dwarsfluit gitaar en 

piano 
 
 

15.00 uur 
 Kerkje 

 Eenigenburg 

 12 april 2016  dinsdag  College van kerkrentmeesters 20.00 uur   Grote Kerk 

 14 april 2016   donderdag  Moderamen 20.00 uur   Grote Kerk 

20 april 2016  woensdag Groot huisbezoek Binnenstad 
Opgave: Jan Bruin  tel.  0224-561169 of 
per mail: haptozang@kpnmail.nl 
 

 

20.00 uur  Spoorlaan 14 

 21 april 2016  donderdag  Pastorale Raad 19.30 uur   Grote Kerk 

24 april 2016  zondag  Gemeentemaaltijd 15.45 uur Grote Kerk 

26 april 2016  dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

29 april 2016  vrijdag Concert Vocaal Theologen Ensemble 
met Engelse hymnen. Kaart €7,50 
 

19.30 uur Grote Kerk 

5-8 mei 2016 donderdag-zondag Bezoek aan Dippoldiswalde   

21 mei zaterdag Rommelmarkt  Grote Kerk 
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UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD 
Solveg Steur  

AAN TAFEL 
Zondag  24 april 2016 

in de Grote Kerk 
aan de Markt te Schagen 

 

 
 

 24 APRIL VIEREN WIJ HET ZILVEREN JUBILEUM  
   

Al 25 jaar   Heerlijk eten   Gezelligheid   Muziek   
 

Iedereen is van harte welkom  
 
Om circa 15.45 uur staan koffie en thee klaar, daarna begint de maaltijd en rond 18.00 
uur nemen we weer afscheid van elkaar. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u 
gebruik maken van de 60+bus. Deze kunt u reserveren tussen 14.00 en 15.30 uur via 
het nummer 272888. Indien u onze gast wilt zijn, geeft u zich dan direct op om teleur-
stelling te voorkomen.  
Opgave vóór woensdag  20 april 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. 
Graag tot ziens, namens de werkgroep 
 

De redactie van Onze Kerk feliciteren Adriaan Rodenburg 
en Rik Laernoes met hun 200 ste Vesper in de Willibrordus 
kerk in Haringhuizen 
Ook feliciteren we Solveg Steur met haar team medewer-
kers met het 25 jarig jubileum van de Gemeente maaltijd.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jubil%C3%A4umskranz_25_jahre.svg�
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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

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. 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.	  
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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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