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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
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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 Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen; 0228 592970 
 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 

Paulien Knol 
 
That’s the spirit. 
Mijn kinderen vroegen onlangs 
waarom ik nog steeds naar de kerk 
ga. Het is een vraag die niet makke-
lijk te beantwoorden is en tot na-
denken stemt. In mijn zoektocht 
naar het antwoord schoten er twee 
kerkdiensten in mijn gedachten. 
Twee diensten die niets met elkaar 
te maken lijken te hebben. Een 
kerstnachtdienst en een Pinksterdienst.  
De kerstnachtdienst was een aantal jaren geleden. Klaas Henk Ubels was voorganger 
en hij vergeleek in die dienst de kerk met een voetbalclub. Klaas Henk was fan van 

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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Feijenoord, een club waar het in die tijd niet zo goed mee ging. Maar, zo zei Klaas 
Henk, ondanks dat de prestaties minder zijn blijf je toch achter je club staan, je kent de 
clubliederen en hoe slechter het gaat, hoe harder je zingt. In voor en tegenspoed blijf 
je trouw aan de club. Je huilt samen als het niet goed gaat, je vecht voor de club en je 
lacht bij succes. Je doet er alles aan om te zorgen dat het goed gaat met de club. Hand 
in hand kameraden. Toen ik aan mijn kinderen vroeg hoe ze de dienst ervaren hadden 
antwoordden zij: wel zielig voor Klaas Henk, en dominee en Feijenoord fan….. Maar ze 
hadden ook begrepen waarom mensen graag naar de kerk gaan. Klaas Henk had mooi 
laten zien waar het omgaat als de goede Geest aanwezig is. 
In de Pinksterdienst vroeg Michiel Aten aan de gemeente wat de uitstorting van de 
Geest in deze tijd betekent. Dit is een vraag die tot nadenken stemt, die tot inspiratie 
leidt. Er gebeurde op dat moment iets in de kerk, er was alertheid, betrokkenheid, 
men begon met elkaar te praten, men verstond elkaar. Er kwamen mooie antwoor-
den: de Geest maakt blij, met de goede Geest is een team onoverwinnelijk, de goede 
Geest zorgt voor enthousiasme en samenhorigheid. 
Een Kerstverhaal en een Pinksterverhaal, twee momenten waarin de Geest aanwezig 
is. Ik weet nu het antwoord op de vraag van mijn kinderen. Ik ga naar de kerk omdat ik 
van dit cluppie hou, waar de Goede Geest is.  Laten we zorgen voor warmte, voor en-
thousiasme, voor er samen voor gaan, voor rekening houden met elkaar, voor het 
goede in elkaar zien. Dan zal ik fan blijven, de rest van mijn leven. 
 
KERKDIENSTEN 

Zondag 19 juni 2016, 1e  Kermiszondag 
Kerkje Valkkoog 
9.30 uur   Pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Ed van Loon 
Lector   Jan Bruin 
Gastheer   Thijs Dekker 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
Er is crèche , “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag 22 juni  2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur  pastoor E. Moltzer 

Zondag 26 juni 2016, 2e  Kermiszondag, Veteranendienst 
Kerkje Valkkoog 
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9.30. uur   Ds K. H. Ubels, hoofd krijgsmacht predikant, Schagen 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Ed van Loon 
Lector   Sonja Bastiaan 
Gastheer   Thijs Dekker 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 29 juni  2016 
Zorgcentrum De Bron,  dienst vervalt 

Zondag 3 juli 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Dhr. J. Prij Jr., Rotterdam 
1e collecte   Kerk (Jeugdwerk Schagen) 
2e collecte   JOP Zomercollecte voor het jeugdwerk 
Organist   Jan Zwart 
Lector   Nellie Meijnikman 
Gastvrouw   Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en ? 
Er is crèche , “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerdienst 

Zondag  10 juli 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds M.C. Aten, Heilig Avondmaal 
1e collecte   Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Jan Zwart  
Lector   Janny de Visser 
Gastvrouw   Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Jelly en Gerrit Leijnse 
Er is crèche en kindernevendienst 

Zondag  17 juli 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Drs G. Scholten, pastor Gemini Den Helder 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Diaconie 
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Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Annemarie Ros 
Gastheer   Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjen Poleij 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Onderwegkerkdienst 

Donderdag 21 juli 2016 
Zorgcentrum De Caegstate,  10. 45 uur. dhr. Jan Bruin 

Zondag  24 juli 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds M.C. Aten 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   René Meijer 
Gastvrouw   Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Onderwegkerkdienst 

Zondag  31 juli 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Mw. Ds W. Roobol, Nieuwe Niedorp 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Stichting Dorcas 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Adriaan Rodenburg 
Gastvrouw   Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Onderwegkerkdienst 



   6  
  

Zondag  7 augustus 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   Mw. Ds A. Groenendijk, pastor MCA Alkmaar 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Stijn Meijer 
Gastvrouw/heer   fam. van der Plas 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en ?  
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Onderwegkerkdienst 

Zondag  14 augustus 2016 
Grote Kerk 
15.00 uur   Ds M.C. Aten, afscheidsdienst 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Kerinactie/Zending 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Rieneke Visser 
Gastheer   Geert Bakker 
koffie wordt verzorgd door Erwin Kloosterman en Leo Witte 

Donderdag 18 augustus 2016 
Zorgcentrum De Caegstate,  10.45 uur pastor Mw L. Kooiman 

Zondag  21 augustus 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur   pastor Mw. J. van der Steen, Wormer 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   
Organist   Hans Stehouwer 
Lector   Jan Bruin 
Gastvrouw   Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker 
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KERK IN DE ZOMER    
Wim Voorbraak, redactie 
Het is nog even wennen aan het idee. Nog 3 diensten, één gewone dienst, één 
avondmaalsdienst en de afscheidsdienst op 14 augustus. Dan komt er een einde aan 
het dienstverband van Ds Michiel Aten met Schagen. Verder op hierover meer. Het 
rooster met de kerkdiensten  toont verder een vertrouwd beeld met bijna allemaal 

vertrouwde namen.   
Tijdens de kermisperiode kerken we twee 
zondagen in het kerkje van Valkkoog. De 
tweede dienst in Valkkoog is op de zondag na 
de zaterdag waarop de landelijke veteranen-
dag is gehouden. De laatste jaren gaat in de 
kerkdienst op die zondag hoofd strijdmacht 
predikant Ds Klaas Henk Ubels voor, die de 
dienst voorbereidt met een aantal gemeente-
leden met een militair verleden. 
Op zondag 17 juli wordt een begin gemaakt 
met de Onderwegkerkdiensten in het kerkje in 
Eenigenburg. Doelgroep zijn de vakantiegan-
gers maar ook eigen gemeenteleden zijn van 
harte welkom. Meer hierover verderop in dit 
blad. 
Op donderdag 30 juni, de eerste donderdag 
na de kermis, start de serie van 10 bijzonder 
marktdagen in het teken van de West-Friese 
folklore, elke donderdag met een speciaal 
thema. Een groot deel van de activiteiten 
speelt zich rond onze kerk af. Geen wonder 
dat de kerk die dag ook open is, gedurende 
het gehele dagprogramma, tot ’s middags 
15.00 uur. Iedereen is welkom in de Hans 
Leijdekkerszaal voor een kop koffie. In de 
kerkzaal staan een aantal posterborden 
waarin de geschiedenis van het kerkgebouw 
wordt toegelicht, er worden souvenirs ver-
kocht waaronder dit jaar ook onze kerkwijn, 
met een etiket met een afbeelding van de 

 Tijdens de West Friese donderdagen zul-
len in de kerk ook weer diverse  zelfge-
maakte  spullen worden verkocht waarvan 
de opbrengst bestemd is voor bijzondere 
bestemmingen binnen de kerk. Ook is er 
weer boekenmarkt.  De verrijdbare toon-
tafel is gemaakt door Roel van de Kamp 
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kerk en een stand van Amnesty International. Van 11.00 uur tot 13.00 is er een in-
looporgelconcert. Het programma voor alle donderdagen vindt u verderop in dit blad. 
  
JEUGDWERK TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 2016,  
LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Arjan Plomp 
 
Zondag 10 juli is de laatste zondag voor de zomervakantie waarop jeugdwerk is ge-
pland. Evenals eerdere jaren willen we als jeugdteam ons inspannen om gedurende de 
gehele zomerperiode crèche-opvang te regelen, d.w.z. voor alle zondagen van 17 juli 
tot en met 28 augustus. Deze crèche-opvang is ook bedoeld voor kinderen in de leef-
tijd van de kindernevendienst, die niet de gehele dienst in de kerk willen blijven. Tij-
dens de dienst zal hen gelegenheid worden gegeven naar de opvangruimte te gaan. 
Op zondag 4 september willen we, gelijktijdig met de startdienst, weer beginnen met 
het jeugdwerk. Let op: eerder is zondag 28 augustus vermeld als de dienst waarop we 
weer willen starten. Vanwege de Startzondag wordt dit dus één week naar achteren 
verplaatst. Hieronder het leesrooster voor de komende weken.  

 
 
 
12 juni Numeri 13:1-14:10 Twaalf verkenners in Kanaän 
19 juni Numeri 17:16-26 De bloeiende staf van Aäron 
26 juni Numeri 21:4-9 De koperen slang 
3 juli Numeri 22: 13-35 Bileam en Barak 
10 juli Numeri 27:12-23 en Deutero-

nomium 34 
Mozes draagt de leiding over en 
sterft 

 
 
 
In de kinderneven-
dienst worden de ver-
halen over Mozes ver-
teld. Zie meer kunst-
werken van onze jonge-
ren op de jeugdpagina 
van onze website 
www.pgschagen.nl 
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MEELEVEN EN MEEBIDDEN 
Louise Kooiman en Michiel Aten 
 
Wij feliciteren de families Balder-Stammes, van de Lijsterbesstraat met hun 60 jarig 
huwelijksjubileum en de familie van der Steen uit Sint Maarten met hun 50 jarig huwe-
lijksjubileum. 
Beide families wensen we alle goeds voor in de toekomst samen met hun dierbaren.  
We leven mee met Ellen Nater. Iedere keer wordt haar operatie uitgesteld vanwege 
allerlei oorzaken. We hopen dat het nu spoedig zal plaatsvinden en wensen haar veel 
sterkte en een goed herstel. We leven mee met Ineke Wilhelmus. Haar behandelingen 
in het AVL zijn begonnen en het is een intensieve periode wat veel energie kost. We 
wensen haar en haar man Wim veel sterkte toe deze komende periode.  
 
4 JAAR PG SCHAGEN, EEN TERUGBLIK 
Michiel Aten 
 
Dit is het laatste nummer van Onze Kerk waar ik nog een bijdrage aan zal leveren. Op 
28 augustus of 4 september hoop ik mijn intrede te doen in Den Haag – Loosduinen en 
voor die tijd heb ik van u en Schagen afscheid genomen. We verwachten op dit mo-
ment dat de afscheidsdienst zal zijn op zondag 14 augustus om 15.00 uur in de Grote 
Kerk. 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle medewerking en vertrouwen in de 
afgelopen 4 jaren. Velen van u hebben mij een kijkje in hun ziel gegund en dat was en 
is steeds weer bijzonder. Velen hebben meegeholpen op één of andere manier om 
met elkaar kerk te zijn.Het waren boeiende jaren voor me. Mijn eerste gemeente, dus 
veel dingen deed ik voor de eerste keer: dopen, avondmaal, huwelijksinzegening, uit-
vaart, kringenwerk, samenwerking in de Raad van Kerken enz. In de studie kregen we 
hier uitgebreid les in en konden we met anderen meekijken. Maar om het zelf te doen 
en je eigen weg daarin te gaan is toch een ander chapiter. De afgelopen jaren heb ik 
een aantal bijzondere diensten mogen voorbereiden: diensten over de marktrechten, 
de bloemen-tentoonstelling, de Mariaviering, de dertigersdienst. Eén dienst die mij 
nog altijd bij is gebleven is de Paasdienst van 2014. Er werden drie kinderen in deze 
dienst gedoopt en we maakten er ook maar gelijk een viering voor iedereen van met 
het Paasverhaal in dia’s verteld voor de kinderen. Het werd één groot feest. 
 
Ook mocht ik de afgelopen jaren verschillende leerhuizen opzetten, waarin kennis 
over het geloof werd verdiept in gesprek met elkaar. Daarnaast waren er ook ge-
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spreksgroepen en de gezellige avonden van Bijbels koken. Ik hoop dat na mijn vertrek 
dit soort activiteiten blijven doorgaan. 
 

 
De toekomst van de kerk in Nederland en ook van de PG Schagen zijn onzeker. Ik heb 
er alle vertrouwen in dat het Evangelie zijn weg naar mensen weet te vinden. Mis-
schien niet meer via de vertrouwde wegen zoals we die tot nu toe kennen, maar op 
een heel andere manier. De gemeente komt voor grote uitdagingen te staan. Meer 
dan voorheen zullen er keuzes moeten worden gemaakt: wat is belangrijk en wat kun-
nen we achter ons laten? Wat is heilig en wat is ballast? 
Eind augustus zal ik afscheid van u nemen, maar u bent niet uit mijn gedachten of mijn 
hart. Ik dank u voor uw vertrouwen, uw meeleven en uw gebed. Tot ziens! 
Moge de Geest van onze Heer altijd met u zijn.  
 

COLLECTE BOVENPLAATSELIJK WERK 
Wouter Vrolijk, kerkrentmeester 
 
Deze maand benaderen wij onze leden voor de collecte bovenplaatselijk werk. Aan het 
begin van dit jaar hebben wij een beroep op u gedaan in de actie Kerkbalans; de actie 
Kerkbalans is gericht op de eigen gemeente en doelt op het behouden van de eigen 
predikanten, eigen kerkgebouwen en eigen activiteiten. Het bovenplaatselijk werk is 
het werk van de landelijke kerk en omdat de leden van de plaatselijke gemeenten ook 
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de leden van de Protestantse Kerk in Nederland vormen, betrekt de landelijke kerk 
een deel van haar inkomsten van de plaatselijke gemeenten. Zodoende moet ook de 
protestantse gemeente te Schagen bijdragen aan de financiering van het werk van de 
landelijke kerk. Deze bijdrage valt uiteen in twee elementen, namelijk het quotum en 
de Solidariteitskas. Beide elementen zal ik hierna kort toelichten. 
 
Quotum 
Het quotum is een heffing op de inkomsten van de gemeente en is verdeeld over een 
diaconaal quotum en een kerkrentmeesterlijk quotum. Uit de quotumheffingen wordt 
het werk van de landelijke kerk mede gefinancierd; iets specifieker gezegd, één van de 
bronnen van inkomsten voor de dienstenorganisatie is het quotum. De dienstenorga-
nisatie is het financieel en organisatorisch apparaat van de landelijke kerk en beli-
chaamt de personele en financiële component van het werk van de landelijke kerk. De 
synode geeft leiding aan het werk van de landelijke kerk en de dienstenorganisatie 
maakt mogelijk dat er met de keuzes van de synode ook werkelijk iets gebeurt. 
Eén van de principiële keuzes, die de synode gemaakt heeft, is dat het quotumtarief 
niet verhoogd zal worden. En aangezien in veel gemeenten de inkomsten afnemen, 
daalt ook de opbrengst uit het quotum. De dienstenorganisatie zal haar werk dan ook 
met minder geld moeten doen. De dienstenorganisatie is daarom bezig om zichzelf om 
te vormen van een goedwillende, doch wat logge organisatie naar een slanke onder-
steuner. Speerpunten in het nieuwe model zijn het stimuleren van nieuwe vormen van 
kerk- en gemeente zijn en het ontzorgen van gemeenten. Op deze wijze is een effici-
ëntere en meer toegesneden ondersteuning mogelijk in de vernieuwing en afslanking, 
die met “Kerk 2025” gepaard gaat. De bestaande, betrekkelijk brede ondersteuning 
door gemeenteadviseurs wordt aanmerkelijk ingekrompen en deels vervangen door 
betaalde advisering. 
Synode en dienstenorganisatie zijn er goed van doordrongen dat er niet meer geld aan 
gemeenten onttrokken mag worden dan strikt noodzakelijk is. Uiteindelijk moet de 
betaler van het quotum erop kunnen blijven vertrouwen dat iedere betaalde euro in 
het quotum zorgvuldig en doelmatig besteed zal worden. 
 
Solidariteitskas 
De solidariteitskas is, zoals de naam het al aangeeft, een uiting van solidariteit tussen 
de gemeenten onderling. De bedoeling is om gemeenten, die moeten investeren om 
de uitvoering van hun kerntaken op pastoraal, diaconaal en missionair terrein zeker te 
stellen, hierbij te helpen voor zover dat noodzakelijk is. Steun uit de solidariteitskas is 
altijd tijdelijk en het moet gaan om een investering of structurele verbetering. De soli-
dariteitskas is dus niet bedoeld om structureel te hoge uitgaven van een gemeente te 
compenseren. 
Daarnaast draagt de solidariteitskas zorg voor bijzondere vormen van pastoraat, die 
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niet aan een plaatselijke gemeente kunnen worden toegeschreven, zoals pastoraat 
voor doven of de koopvaardij. 
 
Het geld 
Net zoals de andere gemeenten binnen de PKN wordt PG Schagen aangeslagen voor 
het quotum en de solidariteitskas. De aanslag voor het kerkrentmeesterlijk quotum zal 
in 2016 zal € 8100 bedragen, die voor de solidariteitskas € 2600. Wij vragen daarom u, 
als leden van de Protestantse Kerk in Nederland, om bij te dragen in de uitvoering van 
haar landelijk werk en zodoende te helpen onze eigen gemeente financieel te ontzien. 
 
VAN DE VOORZITTER 
Bettina de Leeuw den Bouter 
 
Op 11 mei heeft de kerkenraad vergaderd en hebben we gesproken over wie de nieu-
we voorzitter van de kerkenraad gaat worden. De kerkenraad van begin juli zal de 
laatste zijn die ik ga voorzitten. In de kerkenraad van juli hopen we de nieuwe voorzit-
ter te kunnen benoemen. In de zomerperiode zal er met een interim voorzitter wor-
den gewerkt.  
We hebben gesproken over een tijdelijke communicatiecommissie. Daarin hebben 
zitting Huib Wagenaar, Wijnand Kramer, Gerda Heddes en Bote Nieuwland. In het 
moderamen van juni hebben we de opdracht van deze commissie verder geformu-
leerd: het beoordelen van de interne communicatie gericht op de diensten en voor-
stellen doen voor eventuele wijzigingen. 
Het is nog ver weg, maar in de kerkenraad is besloten om de paaswake van 2017 weer 
te houden op zaterdagavond. De startzondag wordt dit jaar op 4 september gehou-
den. 
Natuurlijk is er gesproken over het vertrek van Michiel. 14 augustus wordt de laatste 
dienst die Michiel voorgaat. In overleg met Michiel verplaatsen we de ochtenddienst 
van 14 augustus naar de middag om 15.00 uur. Hierdoor kunnen er ook collega’s uit de 
regio en andere belangstellenden/familie zijn afscheid bijwonen. Na afloop zal er voor 
een hapje en drankje gezorgd worden. Er komt dus geen afscheidsavond of receptie.  
Ook de financiën zijn besproken, het bezit is onze grootste bron van inkomsten. Ver-
der zijn de kosten van het pastoraat, door de urenvermindering van Louise, lager. De 
stookkosten zijn nog steeds hoog, maar worden door efficiënt stoken en het inkopen 
van gas lager. 
De visienota Kerk 2025 heeft voor de tweede keer op de agenda gestaan. Op de ge-
meenteavond kunt u hierover meepraten.  
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In het moderamen van 2 juni is afgesproken dat op 30 oktober de nieuwe ambtsdra-
gers worden bevestigd en afscheid wordt genomen van de aftredende ambtsdragers. 
Er wordt weer druk gewerkt aan de nieuwe activiteitengids.  
Tot slot is er in het moderamen gesproken over een aantal praktische zaken die moe-
ten worden geregeld vanwege het vertrek van Michiel, zoals het aanstellen van een 
consulent, het maken van een profielschets en het instellen van een beroepingscom-
missie. Deze punten staan op de agenda van de kerkenraad van juli.  
 
VAKANTIE PASTOR KOOIMAN 
 Louise Kooiman 
 
Van 19 – 22 juli ben ik afwezig i.v.m. studiedagen  en aansluitend van 23 juli tot 12 
augustus ben ik met vakantie. 
In deze periode kunt u contact opnemen met mijn collega Michiel Aten tel. 0224 
850664 
  

 
 Bij de start van de rommelmarkt staan "de handelaren" al in een rij voor de deur. Het is het 
drukste moment van de markt 

ROMMELMARKT 
Annemarie Ros, Louise Kooiman, Ineke Schenk en Gonnie Smit 
 
De tweedehands spullen zijn opgeruimd, de boeken opgeslagen voor de West-Friese 
markten, zaterdagmiddag 21 mei om 5 uur leek alsof er niets gebeurd was. Het werk 
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zit er alweer op. De jaarlijkse rommelmarkt is weer voorbij. En wat was het gezellig! 
Dit jaar waren er ook veel toeristen, waaronder Duitsers, die even een kijkje namen op 
de markt, gezellig een kop koffie dronken en een lootje kochten bij het rad van fortuin. 
Ook dominee Rinsma en zijn vrouw mochten we verwelkomen! De bloemen waren 

gauw uitverkocht, vele mensen snuffelden 
tussen de spullen en de boeken.  
De knieperties, taart en soep lieten zich goed 
smaken. De sfeer was top!  
Na het tellen van de opbrengst en het verre-
kenen van allerlei kosten, is er dit jaar  
€ 2739,49 opgehaald (onderstaand door 
Brenda Plak gespecificeerd)! Een prachtig 
resultaat! Heel veel mensen hebben zich hier-

voor ingezet, zowel in de weken/dagen vooraf aan de markt als op de zaterdag zelf.  
Hartelijk dank voor een ieder die zich heeft ingezet! Geweldig dat we dit met zijn allen 
kunnen doen! 
De rommelmarkt heeft een bedrag bijeengebracht van € 2.739,49.  
Dit bedrag is als volgt opgebouwd;  
* Rommelmarkt  € 779,57  * Bloemen  € 330,60 
* Rad van Fortuin  € 666,50  * Boeken   € 462,95 
* Jeugd   € 149,95  * Catering  € 349,92  
 

 
 

Het rad van fortuin, koffie, thee en de vele soorten taart door gemeenteleden gebakken  zorg-
den voor veel gezelligheid in de Hans Leijdekkerszaal 
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ONDERWEGKERKDIENSTEN EENIGENBURG 
Trudy Tuinstra 
 
Ook deze zomer zijn er Onderwegkerkdiensten in Eenigenburg. Deze diensten zijn 
bedoeld voor iedereen die onderweg is. Het zijn korte diensten met veel zang. Zowel 
de dienst als de muziek worden verzorgd door mensen uit diverse kerkgenootschap-
pen. De vieringen hebben dus een oecumenisch karakter. Na afloop van de dienst is er 
altijd ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken onder het genot van 
een kop koffie of thee.  
17 juli, 24 juli, 31 juli, 7 augustus, 15 augustus en 22 augustus bent u van harte wel-
kom. We beginnen om half elf. We hopen van harte om ook u daar te zien.  
 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
Ouderengespreksgroep 
 Op dinsdag 28 juni 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: Laat je stem horen. 
Je stem, een heel persoonlijk en uniek instrument om contact te maken. Zo vanzelf-
sprekend dat we ons er amper bewust van zijn – totdat hij het begeeft. 
Een stem kan mensen beroeren. Ze kunnen instemmen. 
Graag gaan we samen daarover in gesprek. 
U bent van harte welkom. 
 
Bijbelgespreksgroep 
Op woensdag  31 augustus is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote Kerk op de 
Markt.  We beginnen om 14.00 uur. 
Het thema zal zijn: Tijd en Eeuwigheid  
Hoe gaan we om met deze begrippen? We denken snel het zal mijn tijd wel duren en 
de Eeuwigheid vinden we misschien wel interessant.  
Wat hebben die woorden van de bijbel ons te zeggen?  Graag gaan we hierover in 
gesprek. 
Iedereen is van harte welkom 

 
 

  



 

  

 

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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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!

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

VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

BLOEM& 
Oude Slotstraat 22 

0224 214 518 
 

Bloemwerk Arrangementen 
Onderhoud van monumenten 
Cadeaus  Woonaccessoires 

 
www.bloemenschagen.nl 

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Tel. 0224-296082 / 06-53481178
bramborst306@hotmail.com

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning
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GEEF EENS EEN FLES WEG 
Annemarie Voorbraak 
 
Heeft u dat nu ook? Dat je niet meer weet wat je 
geven moet. Weer een feestje, weer een verjaardag 
of gewoon zomaar. Dan weet ik wel wat. We verko-
pen nog steeds de kerkwijn. Er is weer een nieuwe 
voorraad waar we natuurlijk wel vanaf willen. De 
prijs is nog steeds hetzelfde. Per fles € 7,99, 2 voor 
€ 15,-- en een doos met 6 flessen voor  
€ 45,--. Verkrijgbaar in de kleuren rood en wit. Dat 
mag ook gerust in 1 doos. Bv 4 rood en 2 wit. U kunt 
deze wijn bestellen via mail avoorbraak@ziggo.nl of 
u belt mij even 0224-213665. We komen het graag bij u bezorgen. Als u wilt pakken wij 
een fles gezellig in om weg te geven. 

UITWISSELING MET DIPPOLDISWALDE 
Nico Kuin 
  
Dippoldiswalde ligt in een glooiend landschap ongeveer 30 km ten zuiden van Dresden 
richting Tsjechië. Dit landschap kreeg een extra bekoring door de uitgestrekte kool-
zaadvelden, die volop in bloei stonden en de omgeving geel kleurden, een prachtig 
panorama. 
De contacten tussen Schagen en Dippoldiswalde blijken al 25 jaar te bestaan, zodat 
deze ontmoeting een jubileumbijeenkomst was, waar speciale aandacht aan werd 
besteed. Het initiatief ging indertijd uit van de protestantse kerk, die bij het ontstaan 
van de wijk Muggenburg zijn vleugels wilde uitslaan en contact zocht met een verwan-
te gemeente in de DDR, waar behoefte bestond aan open communicatie over het ver-
leden met name het oorlogsverleden, waarop een taboe rustte. 
De keuze viel toen op deze plaats, Dippoldiswalde. Vanuit Schagen bestond het idee, 
dat er in Dippoldiswalde ook materiële steun nodig was. Dit bleek niet het geval te 
zijn. Daarom werd besloten samen een project in Roemenië op te zetten, dat welis-
waar in een ietwat gewijzigde vorm, nog steeds bestaat. Wim en Gerda Bulens, Mag-
da en Leo Witte en Kees van Harskamp en Hans Suurland hebben hier hun schouders 
onder gezet en elk jaar gaat er weer een vrachtwagen vol goederen die kant uit op om 
de mensen daar bij te staan, een vorm van caritas of diaconie. 
Hoewel het aanvankelijk meer een protestantse aangelegenheid was, werd ook de 
katholieke kerk erbij betrokken. Arie en Lenie van de Berg zijn er bijvoorbeeld vanaf 

mailto:avoorbraak@ziggo.nl�
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het begin bij geweest en protestanten en katholieken werkten in Roemenië eendrach-
tig samen om een kindertehuis in te richten. 
Op een foto uit de beginjaren zijn diverse mensen te zien, die er vanaf het prille begin 
erbij zijn geweest en ook nu weer present waren. 
Deze uitwisseling, telkens rond Hemelvaart (beurtelings in Dippoldiswalde en Scha-
gen), vond aanvankelijk ieder jaar plaats, maar sinds langere tijd om de twee jaar. Er 
moet uiteindelijk een fikse afstand (ruim 800 km) overbrugd worden.  
We werden weer heel warm onthaald en de gastgezinnen deden hun uiterste best het 
ons naar de zin te maken in een boeiend programma. 
De dominee probeerde het oude en het nieuwe met elkaar te verbinden en ook in een 
later discussieprogramma werd dit thema nogmaals uitgediept, zie het verslag van Jan 
Prij. 
We hebben iets mogen ervaren over de strijd tegen het water door middel van dam-
men, want ook deze omgeving heeft te lijden gehad van de overstromingen in het 
Elbedal, zoals in 2002. 
Met bewondering hebben we de sculpturen van zandsteen, afkomstig uit de Sächsi-
sche Schweiz, in een op het oog eenvoudige kerk kunnen aanschouwen, waar steen-
houwers te werk zijn gegaan alsof ze met hout bezig waren. Barok van de bovenste 
plank, die niet mocht onderdoen voor Dresden. 
In Freiberg, ongeveer 30 km van Dippoldiswalde, hebben we met diepe bewondering 
een museum met allerlei mineralen 
bezocht. Men heeft daar een verza-
meling van mineralen uit de gehele 
wereld bijeengebracht, uiterst grillig 
van vorm en heel kleurrijk. Soms 
schittert het voor je ogen. 
De heer Reichel, eigenaar van een 
grote wasserij, heeft de kantine van 
zijn bedrijf ter beschikking gesteld om 
’s avonds een soort bonte avond te 
houden, waarbij ons allerlei lekkernij-
en werden voorgeschoteld en ook 
andere gemeenteleden werden uit-
genodigd. Ook weer een gelegenheid 
met elkaar in gesprek te gaan. Er 
werd een grote hoeveelheid foto’s 
getoond, die een deel van de uitwis-
selingen illustreerden. Helaas zijn 
enkelen reeds overleden. 
We werden verrast door de houten 
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waxinelichthouders met de tekst “25 Jahre Schagen – Dipps”, die als herinnering 
mochten worden meegenomen. De zaterdag werd gereserveerd voor een prachtige 
“Dampferfahrt” over de Elbe van Dresden naar slot Pillnitz. Deze tocht voerde ons 
langs de Elbe oevers, waar fraaie kasteeltjes verborgen liggen en onder allerlei brug-
gen door o.a. das Blaue Wunder, een vernuftige stalen constructie. Van oudsher wo-
nen hier de welgestelden. 
’s Middags kon ieder zijn tijd zelf invullen. Er was tijd voor een stadsbezichtiging: 
Frauenkirche, Hof-kirche, plein van de Semperoper, de binnenplaats van de Zwinger 
met het porseleinen uurwerk uit Meissen, de Fürstenzug enz. Dresden, een echte ba-
rokstad,  wordt wel het Florence aan de Elbe genoemd. Zeker als de zon schijnt waan 
je je in Italië. 
’s Avonds met een flinke groep een barbecue als afsluiting van deze prachtige zon-
overgoten dag. 
Zondagmorgen was onze slotbijeenkomst in de kerk, waarbij Jan Prij het cadeau uit 
Schagen aanbood, een schitterende jubileumkaars met een passend standaardje. 
 
De gastgezinnen hadden nog voor koffie en allerlei lekkernijen gezorgd, zodat we ge-
sterkt aan onze lange thuisrit konden beginnen, die door enkele files enigszins ver-
traagd werd, maar ieder is weer gezond en wel in Schagen aangekomen. 
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PARTNERSCHAP TUSSEN SCHAGEN EN DIPPOLDISWALDE 
Jan Prij 
 
Van 4 tot en met 8 mei jl. waren we met een groep van 17 man op bezoek bij onze 
partnergemeente in Dipps. Door Nico Kuin is hierover een mooi verslag geschreven. 
Mede omdat we vierden dat we al 25 jaar partnergemeenten zijn, was een onderdeel 
van het programma een reflectie over ons partnerschap. Dit deden we op vrijdagoch-
tend 6 mei en werd ingeleid door de predikant van Dipps ds. Schurig.  Na de inleiding 
werd in drie groepen gesproken over drie vragen:  

1. Wat bracht ons samen? 
2. Wat waarderen we in het partnerschap?  
3. Hoe zien we de toekomst? 

Na een uurtje waren we wel uitgepraat en kwamen we weer bij elkaar waar we per 
groep verslag uitbrachten van het besprokene. Ds. Schurig heeft mij een samenvatting 
gestuurd van deze plenaire terugkoppeling. Zijn samenvatting en mijn eigen indrukken 
heb ik gebruikt voor een verslag dat u kunt lezen in augustusnummer van Onze . Wie 
daarop niet kan wachten verwijs ik naar de website:  

 
 

 
 

 
Kerkcamping in middagrust 
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SAMEN DOEN, SAMEN ZIJN 
Wim Voorbraak 
 
Het is bijna onmogelijk om alle activiteiten waarbij gemeenteleden betrokken zijn in 
beeld te brengen. Naast de rommelmarkt is door een 8 tal vrijwilligers 400 euro bij 
elkaar gefietst tijdens de Rabofietstocht. Beelden daarvan in ons volgende blad. In het 
Pinksterweekend stond een deel van onze gemeente op de camping. Het was niet zo 
warm. Toen uw redacteur de camping bezocht kreeg ik warme thee van gastvrouw 
Rieneke Visser. De jongste kinderen waren naar de Goudvis omdat het te koud was 
voor spelletjes buiten. 

FRAAIE TASSEN EN ANDERE EERLIJKE CADEAU ARTIKELEN IN DE WE-
RELDWINKEL SCHAGEN 

Hans Nusink 
 
De collectie van de Wereldwin-
kel Schagen is onlangs verrijkt 
met oogstrelende kleurrijke, 
kleine en grote tassen uit Indo-
nesië. Het grote model is ge-
schikt voor labtops. 
De producent van deze tassen 
Pandan Wangi bevindt zich in de 
stad Yogyakarta op het eiland Java. Al vanaf 1988 werken Pandan Wangi en de impor-
teur Wisnu nauw samen. Pandan Wangi produceert voornamelijk tassen en bedsprei-
en van patchwork.  
De batikfabrieken in Yogyakarta maken allerlei producten, vooral kleding, van batik-
stof. Bij het produceren van deze artikelen vallen stukjes stof af. Normaal gesproken 
zouden deze weggegooid worden maar Pandan Wangi koopt deze restanten van de 
fabriek per kilogram op. De stukjes worden gesorteerd op kleur en daarna verknipt in 
de vorm die nodig is voor de nieuwe producten. Recycling dus. 
Samen met Wisnu worden nieuwe modellen ontwikkeld, zowel van patchwork als ook 
van andere stoffen zoals de tassen van oude rijstzakken die weliswaar in Nepal worden 
gemaakt. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst van het bedrijf en haar werkneem-
sters. 
Nieuw zijn ook de kleurrijke papegaaien uit Mexico geïmporteerd door Esperanza. Dit 
bedrijf voert Fairtrade producten in uit Latijns-Amerika. Woondecoraties en sieraden 
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vormen de basis voor de moderne collecties die vervaardigd worden door familiebe-
drijven. Met hen onderhoudt Esperanza langdurige persoonlijke handelscontacten, 
een basis voor een zekere bedrijfsvoering van de producenten. 
Bijzonder zijn leuke figuren met onder meer muziekinstrumenten gemaakt van herge-
bruikt ijzer afkomstig uit Burkino Faso. 
 
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  
 
VLUCHTELINGENWERK PETTEN 
Ids Miedema 
 

Als vertegenwoordiger van Vluchtelingenwerk 
Noordwestholland zou ik graag in contact komen 
met leden van de kerkgemeenschap die zich als 
vrijwilliger willen inzetten voor ondersteuning van 
vluchtelingen die sinds kort in Petten zijn gehuis-
vest. 
 

Hieronder een voorbeeld van een taak waarvoor we een vrijwilliger zoeken nl. een 
 Juridisch begeleider Petten 

Eind mei 2016 is de nieuwe tijdelijke opvang voor asielzoekers aan de Korfwaterweg 1 
in Petten beschikbaar gesteld aan vluchtelingen en asielzoekers. Voor een periode van 
2 jaar en voor maximaal 225 bewoners. 

Vluchtelingenwerk zal juridische begeleiding bieden aan de bewoners en daarom zoe-
ken wij per direct een 

Juridisch begeleider 

Vrijwillig, opvanglocatie asielzoekers in Petten  

Eind mei 2016 is de nieuwe tijdelijke opvang voor asielzoekers, aan de Korfwaterweg 1 
in Petten beschikbaar gesteld aan vluchtelingen en asielzoekers. Voor een periode van 
2 jaar en voor maximaal 225 bewoners. Vluchtelingenwerk zal juridische begeleiding 
bieden aan de bewoners. Als juridisch begeleider bij de tijdelijke opvang voor asielzoe-
kers in Petten, bied je rechtsbescherming aan de vluchtelingen en asielzoekers die hier 
tijdelijk wonen. Bij vluchtelingen met een verblijfsvergunning houdt de juridische bege-
leiding in het opkomen voor en wijzen op de rechten van de cliënt in het algemeen. Je 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
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helpt hen bijvoorbeeld bij zaken zoals de aanvraag voor gezinshereniging en eventueel 
het verlengen van de verblijfsvergunning. 

Bij asielzoekers gaat het om het in kaart brengen van de rechtspositie en de daaraan 
gekoppelde mogelijkheden voor verblijf in Nederland. Gesprekken over terugkeer naar 
het land van herkomst kunnen ook aan de orde komen. 

Taken 

 Het aanbieden van juridische begeleiding aan vluchtelingen (contacten met 
advocatuur, IND, COA en andere ketenpartners) 

 Bemiddelen tussen vluchtelingen/asielzoekers en andere organisaties 
 Asielzoekers informeren en adviseren betreffende hun asielrechtelijke positie 

en toekomstperspectief 
 Bijhouden van (digitaal) cliëntendossier 
 Een luisterend oor kunnen bieden en een vertrouwensband met de cliënt kun-

nen opbouwen 

Wat wij vragen 

 Minimale beschikbaarheid van 1 dag per week 
 Goede communicatieve en administratieve vaardigheden, om kunnen gaan 

met de computer 
 Enige kennis van juridische asielprocedures (geen vaste vereiste) 
 Een open blik naar mensen en andere culturen 

Wat wij bieden 

 Een vrijwilligersbaan waarbij je concreet iets kan betekenen voor vluchtelingen 
en (uitgeprocedeerde) asielzoekers 

 Professionele ondersteuning van de teamleider van VluchtelingenWerk 
Noordwestholland 

 Cursussen en trainingen zowel op regionaal als landelijk niveau 
 Reiskostenvergoeding 
 WA-verzekering tijdens werktijd 
 Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ids Miedema, teamleider 

VluchtelingenWerk locatie Petten, via imiedema@vwnwh.nl 

ACTIVITEITENROOSTER ZOMER 2016 

mailto:imiedema@vwnwh.nl�
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Datum dag Vergadering/bespreking/concert aanvang plaats 
15 juni woensdag  Gemeenteavond 19.30 uur   Grote Kerk 

26 juni 2016 Dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

28 juni 2016 dinsdag  Diaconale Raad  20.00 uur  bij iemand thuis 

30 juni 2016 donderdag West Friese Folklore Markt 
Dag van de oude ambachten  
Orgelbespeling door Marion Kroon 

9.30 uur Grote Kerk 

6 juli 2016 woensdag  Kerkenraad 20.00 uur   Grote Kerk 

7 juli 2016 donderdag West Friese Folklore Markt 
Dag van de dans en muziek 
Orgelbespeling door Jan Zwart 

9.30 uur Grote Kerk 

12 juli 2016 dinsdag  College van kerkrentmeesters 20.00 uur   Eenigenburg 

14 juli 2016  donderdag  West Friese Folklore Markt 
Dag van het dier; Orgelbespeling door 
Sebastiaan Schippers 

9.30 uur Grote Kerk 

21 juli 2016 donderdag 
West Friese Folklore Markt 
Dag van de klederdrachten 
Orgelbespeling door Ronald v.d. Veen 
en Hanneke Muntjewerf 

9.30 uur Grote Kerk 

28 juli 2016 donderdag West Friese Folklore Markt 
Dag van het theater 
Orgelbespeling door Simon Schoon 

9.30 uur Grote Kerk 

4 augustus 2016 donderdag  West Friese Folklore Markt 
 Gastdag  
Orgelbespeling door Caroline Schaap 

9.30 uur Grote Kerk 

11 augustus 2016 donderdag 
West Friese Folklore Markt 
Dag van het kind  
Orgelbespeling door Bauke Klootwijk 
en Hanneke Muntjewerf 

9.30 uur Grote Kerk 

18 augustus 2016 donderdag West Friese Folklore Markt 
Dag van het ringsteken: 
Orgelbespeling door  Hans Stehouwer 

9.30 uur Grote Kerk 

25 augustus 2016 donderdag West Friese Folklore Markt 
Verzameldag  
Orgelbespeling door Jacob Stam 

9.30 uur Grote Kerk 

27 augustus zaterdag  Zomer BBQ; info  
diane_van_wijngaarden@hotmail.com 

?   bij iemand thuis 

1 september 2016 donderdag West Friese Folklore Markt 
Slotdag 
Orgelbespeling door Frans Seydell 

9.30 uur Grote Kerk 
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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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ADMINISTRATEUR	  
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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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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	  	  
	  

Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’
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