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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 

HUREN KERKRUIMTE 

Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, 
mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl 

PASTOR 

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 uur. 
N.B. Na het vertrek van Ds Aten naar Den Haag-Loosduinen is er tijdelijk een vacature.  
 
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 

Wik de Visser 
 
Slaaf of vrij ? 

Wat bent u ? Hoe voelt u zich ? 
Vrij natuurlijk, zult u zeggen. Gelukkig is het slavendom geweest.  
Maar nogmaals vraag ik u: zijn we echt vrij? U zult zeggen: 
Wij leven in een vrij land. Binnen de perken van de wet zijn we vrij om onze eigen keu-
zes te maken en onze eigen wil te doen. 
Maar is dat echt zo, zijn ook wij niet allemaal slaaf? Slaaf van onze zorgen en tijdsdruk, 
slaaf van onze onaardigheden? In onze omgang met mensen spelen ze vaak een rol op 
de achtergrond. Maar ze zijn soms heel nadrukkelijk aanwezig. Slaaf zijn van je zorgen 

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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en je een vrij mens voelen. Die twee zaken moeten bij ons mensen in evenwicht zijn. 
Zodat je als een vrij en blij mens, vriendelijk en behulpzaam door het leven mag gaan. 
Het hele leven van Jezus is een verhaal van bevrijding van anderen. Jezus neemt het 
op voor de kwetsbaren en minst bedeelden. Jezus is ons sprekende voorbeeld, hoe wij 
met onze naasten omgaan. Wij zijn als Christen naar hem vernoemd. Hij heeft het ons 
voorgeleefd. Doen wij zijn naam eer aan?  
Hij heeft ons heel duidelijk gezegd, waar het om gaat. 
Op de vraag van de schriftgeleerde: Wat is het belangrijkste gebod van alle geboden?  
antwoordt Jezus: De Heer uw God liefhebben, met heel uw ziel, heel uw verstand en 
heel uw kracht. En het op een na belangrijkste is dit: Heb uw naaste lief als uzelf. 
Dus, uw naaste en uzelf zijn beide even belangrijk. Klopt dat bij ons? Passen we ook 
goed op onszelf? Zijn we zuinig op ons lichaam en onze geest, zodat we goed kunnen 
functioneren en daardoor ook onze naaste goed van dienst kunnen zijn? Onze balans 
is daarin wezenlijk belangrijk. 
Deze balans is een goede graadmeter voor ons welbevinden. Maar hoe kom je daar 
achter? Hoe doe je dat? 
Neem jezelf af en toe onder de loep. Heb je twijfel over jezelf? Vraag het eens aan je 
liefste naaste? Of aan een goede vriend of vriendin. Je kunt er ook heel goed als gezin 
over praten. 
Je ontdekt dat er zaken zijn, die nu eenmaal gedaan moeten worden. Dagelijkse bezig-
heden, die steeds weer terugkomen. Je doet je werk, om jezelf en je gezin eten en 
drinken te geven. Je hebt een dak boven je hoofd nodig, een plek om te wonen.  
Hobby’s uitoefenen en jezelf ontspannen is belangrijk. Maar ja, dat ontspannen is ge-
makkelijker gezegd dan gedaan. 
Je weet dat je na een nacht lekker slapen weer met frisse zin verder kunt.  
Leuke dingen doen, zoals hobby’s en sport. Mooie vakanties en de vrije weekenden 
houden de balans positief. 
Soms komen er moeilijke zaken, of drukke tijden op je af. Daar kun je op inspelen. 
Door je erop voor te bereiden. Door vooraf rust te nemen of extra ontspanning in te 
lassen.  
De werkdruk is voor veel mensen zodanig toegenomen, dat er simpelweg vaak geen 
tijd is voor een pas op de plaats. Toch denk ik dat het een must is. Dat je toch die pas 
op de plaats moet maken. Toch een ontspanning moet zoeken die past.  
We zijn mensen en geen machines. Zelfs die vragen om reparaties en tijdig onderhoud. 
Hoe meer je naar die balans kijkt, hoe meer je tot de conclusie zal komen, dat we bei-
de kanten in ons hebben. Slaaf zijn en vrij zijn. 
Het resultaat van uw onderzoek zal heel bepalend zijn, hoe u met de wet van de liefde 
om kunt gaan. Het is een onderzoekje waard! 
Hoe staat het met uw balans tussen God, uw naaste en uzelf? 
Bent u slaaf of voelt u zich vrij? 
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KERKDIENSTEN 
Zondag  18 september 2016 
9.30 uur    Dhr. J. Prij Jr 
1e collecte   Kerk en Diaconie 
2e collecte   Vredesweek 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Janny de Visser 
Koster   Evert Meijer 
Gastvrouw   Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Loekie van Gils 
autovervoer  fam. van der Woude 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerdienst. 
 
Woensdag 21 september  2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur  Pastor Mw. L. Kooiman 
 
Zondag  25 september 2016 
Grote Kerk 
10.00 uur  Oecumenische dienst m.m.v Ds. K. H. Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant, 
pastor Mw L. Kooiman en catechiste Mw. M. Wildeboer 
Eén collecte nader in te vullen door de Raad van Kerken 
Organist Tjeerd van de Ploeg  
koster Kees van Treuren 
Gastvrouw Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw. 
Autovervoer fam. Voorbraak 
 
Woensdag 28 september  2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur Pastoor J. van der Stok 
 
Zondag  2 oktober 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds J.A. de Boer, Winkel 
1e collecte: Kerk (energiekosten) 
2e collecte Collecte Kerk & Israël 
Organist Caroline Schaap 
Lector René Meijer 
kosters Sibela Leguijt en Jan Prij 
Gastheer Jaap Schenk 
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koffie wordt verzorgd door Jelly en Gerrit Leijnse. 
Autovervoer fam. Schenk 
 
Woensdag  5 oktober  2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur  Dhr. A. Rodenburg 
 
Zondag  9 oktober 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds S. Lamsma, Den Helder 
1e collecte: Kerk (onderhoud piano) 
2e collecte Collecte Kerk in Actie 
Organist Hans Stehouwer 
koster Hans Suurland 
Gastvrouw Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjen Poley. 
Autovervoer fam.  de Visser 
 
Woensdag 12 oktober  2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur  Pastoor J. van der Stok 
 
Zondag  16 oktober 2016 
Grote Kerk 
9.30 uur Mw.  Ds M. den Bakker, Dordrecht 
Eén collecte Kerk in actie  Werelddiakonaat 
Organist Hanneke Muntjewerf 
Lector Stijn Meijer 
koster Jasper Visser 
Gastvrouw Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 
Autodienst: Fam. van Zanten 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur pastor Mw. L. Kooiman 
Ouderling Trudy Tuinstra 
Diaken Tineke Buis 
Gastheer Huib Wagenaar 
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LEESROOSTER 
Arjen Plomp 
 
18 september Lucas 16:19-31 Gelijkenis van de rijke man 

en Lazarus 
25 september Genesis 37 Jozef wordt verkocht 
2 oktober Genesis 39 Jozef en de vrouw van Potifar 
9 oktober Genesis 40 Dromen van de schenker en 

de bakker 
16 oktober Genesis 41 De droom van de farao 
N.B. Het leesrooster is afkomstig uit  “Vertel het maar” 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak, Nelie Wagenaar, Louise Kooiman 

 
Het thema van de Oecumenische dienst op de laat-
ste zondag van de Vredesweek is “Verzoening ver-
bindt”. Speciaal deze keer is de medewerking van Ds 
Klaas Henk Ubels in zijn rol als hoofdkrijgsmachtpre-
dikant. Voor ons is Klaas Henk geen vreemde. In de 
het RK parochieblad de Hoeksteen stond een CV van 
hem met foto in werktenue zoals wij als gemeente-
leden hem niet kennen, zie hiernaast. Verder werken 
mee aan de dienst Louise Kooiman, Monica Wilde-
boer, het St. Gregoriuskoor van de Christoforuskerk, 
o.l.v. Paul Sanders en organist Tjeerd van der Ploeg. 
De zondag daarop gaat Jan Andries de Boer voor uit 
Winkel  die in onze contreien bekendheid geniet als 
“de popdominee”. Deze zondag echter geen pop 
maar een gewone dienst.  Wij zijn blij dat Ds Siert 
Lamsma uit Den Helder wil invallen voor Michiel 

Aten. Op zondag 16 oktober gaat Ds Marjo den Bakker voor. Zij ging al eerder voor bij 
ons en is een bekende van de “Hoevengangers”, de gemeenteleden die elk jaar een 
kleine week gaan zingen. Zij woont in Dordrecht maar is predikant in Roosendaal. 
Op 16 oktober zal er ook een dienst zijn in Eenigenburg binnen het kader van “Kerk en 
Kunst”.De kunstenares is Joki Harms uit Hoorn. Zij maakt schilderijen en kerkramen 
met vloeipapier met thema's en symboliek uit de Bijbel. 
Het thema van de dienst is tweeledig: “Geweld in de Bijbel” en “Rust en ruimte”. 
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Voorganger in de dienst is Pastor Louise Kooiman, organist is Ed van Loon, de dienst 
begint om 10.30 uur.  
In alle diensten bent U allen van harte welkom. 
 
DANKWOORD 
Michiel Aten 
 
Bij mijn afscheid van de PG Schagen heb ik op allerlei manieren goede wensen en 
dankwoorden mogen ontvangen: via de mail, via kaarten en briefjes, persoonlijk en 
natuurlijk een prachtig fotoboek met allerlei foto's van de afgelopen vier jaar. 
Heel veel dank daarvoor. En nogmaals ook heel veel dank voor alle blijken van meele-
ven in de 2 maanden dat ik ziek was, dit voorjaar. Onvoorstelbaar veel kaarten mocht 
ik van u allen ontvangen waarin uw zorg en schrik werd uitgedrukt, vergezeld van vele 
blijken van dankbaarheid dat het herstel zo snel mocht gebeuren. 
Ik wens u allen een mooie toekomst met elkaar, moge de zegen van de Eeuwige op u 
rusten en de Geest het gemeenteleven blijvend inspireren. 
In gebed altijd met u verbonden, Michiel Aten. 
 
MEELEVEN EN FELICITATIES 
Louise Kooiman en Wim Voorbraak 
 
We feliciteren Mark, Irene en Reinier Jansen- van der Veur, Brasem 6, 1741 XT Scha-
gen, met hun zoontje en broertje Laurens Klaas. Hij is op 5 juli jl. geboren. 
We wensen hen alle goeds en zegen toe voor hun zoon Laurens en dat zij veel plezier 
van dit kind mogen beleven. Wij feliciteren ook de grootouders Peter en Ada Jansen  
met dit prachtige geschenk. 
Wij bidden voor Ad Bouterse en zijn vriend Sobat die op reis gaan naar West Papua, 
wij bidden voor een behouden thuiskomst. 
Wij zijn in gedachten bij zieken in onze gemeenten en noemen een aantal bij naam, 
Ineke Wilhelmus, Dineke Dekker en Akke Bloem. Wij bidden voor hen, hun partners, 
God geef hen kracht! 
Van veel ouderen in de gemeente gaat de gezondheid achteruit, niet meer kunnen 
lopen, blind of doof. Of andere ongemakken.  
Wij leven mee met Bram Glas die in de Bron woont. Zijn gezondheid wordt broos. 
Wij wensen hen allen Gods nabijheid en veel sterkte toe en dat zij mensen om hen 
heen mogen hebben waar zij steun aan hebben. 
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VAKANTIE PASTOR KOOIMAN  
Louise Kooiman 
 
Van 6 – 14 oktober ben ik met vakantie.Er is in deze periode vervanging geregeld en u 
kunt, indien nodig, contact opnemen met dhr. Bernard Lucas. Tel : 296331 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak, kerkrentmeester 
 
In het vorige kerkblad heeft u al kunnen lezen wat de plannen zijn mbt de: “Actie 
kerkbalans”. Om het voor de toekomst ook werkbaar te houden, gaan wij bij de eerst-
volgende kerkbalans proberen om het zoveel mogelijk digitaal te doen. We moeten er 
rekening mee houden dat kerkbalans achter de schermen heel veel tijd kost en als dat 
klaar is er een heel “leger” vrijwilligers op pad gaat om de actie te laten slagen. Hoe-
wel wij ons realiseren dat heel veel ouderen nog niet digitaal bezig zijn, doen wij toch 
een beroep op u allen om zoveel mogelijk uw e-mailadres aan ons te laten weten.  
Als u dit leest en u denkt bij uzelf: dat kan ik allemaal niet of mijn kinderen regelen dat 
allemaal, dan kan ook hun e-mailadres gebruikt worden. Maar laat het ons alsublieft 
even weten. Dat kunt u doen door het e-mailadres door te geven aan: 
pgschagen@nexite.nl.  
 
Alvast hartelijk dankl 
 

ACTIVITEITENGIDS. 
Annemarie Voorbraak 
 
Al een jaar of 3 proberen wij één keer in de maand de kerk ’s morgens op te doen voor 
diegenen die het gezellig vinden om even langs te komen voor een kopje koffie en/of 
een praatje. Of een spelletje. Net wat u wilt. Het afgelopen seizoen hebben wij gepro-
beerd om de openstelling samen te laten vallen met de markt. Dus op donderdag ipv 
woensdag. Dat was geen succes. Wij gaan de activiteit weer verplaatsen naar de 
woensdagochtend en we beginnen op 5 oktober as. U bent welkom vanaf 10 uur. 
Heeft u een leuk  idee voor de invulling van die ochtend dan willen wij dat graag we-
ten. Neemt u vooral dat idee mee naar de inloopochtend. We zien u graag! 

mailto:pgschagen@nexite.nl�
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KEES, ONZE KOSTER MET PENSIOEN! 
Wim Voorbraak 
 
Een paar dagen voor zijn afscheid tijdens de startzondag praat ik met Kees en zijn 
vrouw Willeke bij hem thuis over zijn kosterschap. Meer over zijn afscheid elders in dit 
blad. 
  
In maart 2003 is Kees, 
samen met zijn vrouw 
Willeke, Roelie en 
Geert Bakker opge-
volgd. Teruglopende 
inkomsten van ons al 
kerkelijke gemeente 
zijn de reden dat Kees 
is gevraagd te stoppen 
nu hij de pensioenge-
rechtigde leeftijd heeft 
bereikt. Zijn werk zal 
overgenomen worden 
door een grote groep 
vrijwilligers. 
Zelf was Kees het kos-
ter zijn nog niet zat. Maar nu het zover is zien Kees en Willeke toch ook de voordelen. 
Willeke met haar baan in de week en Kees met zijn baan op zondag betekende weinig 
ruimte voor familiebezoek. Fijn vond Kees het dat hij in dit geval van nood altijd een 
beroep kon doen op Bouke Folkertsma  en Hans Suurland. 
Kees zijn grootste zorg is altijd geweest dat de kerkbezoekers het naar de zin hebben,  
dat het geluid goed is en dat de kerk warm is. Vooral dit laatste is niet altijd vanzelf-
sprekend. Daarom is hij zondags al vroeg aanwezig om zo nodig onwillige kachels als 
nog op te starten. Stress was er soms ook wanneer op zaterdagmorgen de liederen 
nog bekend waren die een gastpredikant wil laten zingen. Want het informeren van de 
organist loopt ook vaak via de koster. Eén keer is het gebeurd dat extra mensen moes-
ten worden opgeroepen om de toegangspaden naar de kerk sneeuwvrij te maken. 
Dat bezoekers tevreden zijn geldt ook voor bijzonder diensten: de trouwdiensten en 
de uitvaartdiensten. Bij die gelegenheden moet niet alleen de kerkzaal en de techniek 
in orde zijn , maar de familie moet  in alle rust  de gelegenheid geboden worden om 
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zich op de viering voor te bereiden. Gelukkig konden Kees en Willeke altijd een beroep 
doen op vrijwilligster die meehelpen koffie te schenken. 
Misschien niet bij iedereen bekend maar de koster is voor velen het aanspreekpunt 
voor gebruik van de kerk. . Zelf was hij direct betrokken bij de viering van 550 jaar 
markt 
rechten in Schagen, maar ook voor de West Friese folklore en de horeca rond de kerk 
was hij aanspreekpunt. Vaak moest soms op het laatste moment nog de toegang tot 
de kerk vrijgemaakt worden om de dienst op zondag of een rouwdienst mogelijk te 
maken.  Je kunt afspraken op papier maken maar soms moet je er met je neus er 
bovenop staan wanneer een ijsbaan aangelegd wordt. Dat is ook de job van de koster! 
De samenwerking met de medegebruikers verliep in de regel plezierig. Wanneer het 
mis ging betrof het mensen, vaak van buiten Schagen, die geen weet hadden of de 
kerk nog gebruikt werk en wanneer. 
Via Kees kon de kerk ook gehuurd worden. Na de restauratie is de onze kerk steeds 
meer in beeld gekomen als een van de cultuurhuizen van Schagen, naast Markt 18 en 
het Slot. Kees hoopt dat die ontwikkeling zich doorzet van de kerk blijkt uitstekend 
geschikt voor muziekuitvoeringen. De Hans Leijdekkerszaal blijkt ook een geschikte 
vergaderruimte om te verhuren. 
Aanspreekpunt is de koster ook voor de monumentenwacht,  het bijhouden van de 
technische zaken binnen het gebouw-  we noemden al de verwarming- het begeleiden 
van orgel- en pianostemmers, de brandmelder inspectie,  het ambulance personeel 
wat gebeld moeten worden bij calamiteiten. Ook de terp hoort bij de kerk. Dit bete-
kent gras maaien en het verzamelen van zwerfvuil. Hier werd Kees nu al geholpen 
door vrijwilligers, evenals bij de wekelijkse schoonmaak van de ruimten die veel ge-
bruikt worden in de kerk. Na iedere gemeentemaaltijd, als de stoel toch al verplaatste 
zijn wordt de kerkvloer geboend. 
Eén zware maar interessante periode was die van de kerkrestauratie. Kees vertelde 
me dat hij veel respect heeft gekregen voor het vakmanschap van de restaurateurs. 
Onder de indruk was hij van de passie waarmee alle specialisten hun vak uitoefenden.   

De kerk is helemaal gestript en 
daarna weer opgebouwd. Kees 
droeg ook zelf zijn aandeel bij, 
zie hiernaast 
 
Van alle rouwdiensten waarbij 
Kees en Willeke betrokken 
waren was de meest  bijzonde-
re die van Hans Leijdekkers: 
een overvolle kerk en daar-
naast een volle zaal in Igesz. 
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Maar meer nog ook een  afscheid van een predikant die veel voor hen betekend heeft. 
Al snel na hun aantreden  in 2003 zijn Kees en Willeke begonnen draaiboeken aan te 
leggen voor alle activiteiten die met het kostervak samen hangen, eerst om zelf niets 
te vergeten , later nuttig voor als anderen zouden moeten invallen. Van al die draai-
boeken gaan de vrijwilligers profiteren die Kees en Willeke vanaf 1 september gaan 
opvolgen. 
Kees en Willeke , dank voor jullie werk, ………………………. 
 
Al die opvolgers: “Veel succes”! 

 
Als dank voor hun werk, namens de gemeente een weekendje weg, aangeboden 

door Jan Prij 
 

 
 Willeke en Kees en een deel van hun gezin 
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FOTO’S  STARTZONDAG;  
 
Zie ook onze website www.pgschagen.nl 
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STARTZONDAG 
Wim Voorbraak  
 
Het winterseizoen is gestart met een geprogrammeerde heilige chaos. Op het moment 
waarop normaliter de overdenking begint, wordt tijdens de Thomasviering met een 
enorm kabaal voortgebracht door het orgel en andere instrumenten een periode ge-
start waarop van alles mogelijk is. Iedere kerkbezoeker kreeg de kans  op zijn of haar 
manier de periode door te brengen, door discussie, door meditatie, door hard instude-
ren van en lied, door te improviseren met” Loesje” stellingen enz. In foto’s is gepro-
beerd weer te geven wat er allemaal mogelijk was. Na een minuut of 20 werd met 
hetzelfde kabaal de periode weer afgesloten waarna de viering op een meer herken-
bare vorm beëindigd werd. Na afloop werd afscheid genomen van koster Kees van 
Treuren en zijn vrouw Willeke. Kees werd met een speciaal gedicht “koster-
lied”toegezongen door de Cantorij. Een ontroerde Kees dankte daarna de gemeente 
voor het in hem gestelde vertrouwen. De startzondagmorgen werd afgesloten met 
een broodmaaltijd. Meer en veel grotere foto kunt u vinden op onze website 
www.pgschagen.nl 

INTREDEDIENST VAN DS MICHIEL ATEN 
Jan Prij 
 
Met een goed gevoel keerden we zondagmiddag terug van de intrededienst van Mi-

http://www.pgschagen.nl/�
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chiel in Loosduinen. De Abdijkerk waaraan Michiel in de dienst werd verbonden was 
helemaal vol met een dikke tweehonderd kerkgangers, waaronder een kleine twintig 
uit Schagen en Schagerbrug. Het was een mooie en sfeervolle kerkdienst waarin uit 
alles bleek dat Michiel er op zijn plek is. Ook Hans stond te stralen. De kerk en de ge-
meente heeft misschien wat meer stijl dan hier in Schagen Het was een prettige veras-
sing om hem in toga te zien, toch gelijk een ander gezicht.  
Ook in de preek was hij ontspannen en kwam met de verrassende openingszin “hebt u 
deze week ook de IKEA-gids in de bus gekregen?”.  Hij verbond dit met een bericht in 
de krant dat de IKEA-gids inmiddels een grotere oplage heeft dan de Bijbel en ging na 
enkele aardige overeenkomsten tussen beide over naar het eigenlijke onderwerp van 
de preek n.l. wat de Bijbel zo bijzonder maakt. In de preek stond centraal dat we keu-
zes moeten maken en daarin moeten kiezen voor het leven (Deut. 30: 15-20) en alles 
wat ons bindt achter ons moeten laten (Lucas 14: 25-33). Hij haalde hierbij een uit-
spraak aan van Martin Buber: “De echte ballingschap is dat je aan de ballingschap ge-
wend raakt”. In onze tijd zijn dat geld en economische groei waar alles voor met wij-
ken en waaraan we gewend zijn geraakt. 
In verband met het maken van keuzes vertelde hij ook over Moeder Theresa, die juist 
gisteren heilig is verklaard, en die hij eens ontmoet had. Een uitspraak van haar was: 
“Doe je werk met plezier want het werk dat je met plezier doet is waard om gedaan te 
worden”. 
Enkele dingen die me tijdens de formele verbintenis opvielen waren dat er als eerste 
aan de afgevaardigde van de Kerkenraad Algemene Zaken de vraag werd gesteld of in 
de beroepingsprocedure de gemeente naar behoren was betrokken. Dit bleek zo te 
zijn. Verder werd op expliciet van verzoek van Michiel de gemeente gevraagd haar 
zegen over Michiel uit te spreken. Dit gebeurde met het zingen van Lied 794:1. 
Bijgaand enkele foto’s die een indruk geven van de dienst, Ds Aten in toga) Dank hier-
voor aan Arjen Poley en Paul Keijzer (zwager van Michiel). Meer foto’s op de website! 
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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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STICHTING SCHAGEN – ROEMENIË 
Leo Witte 
 
Zoals ik vorige uitgave al opmerkte is er deze maand een oproep te verwachten om de 
vrachtwagen te laden. Jawel, de datum is bekend. Heren, als u zo vriendelijk wilt zijn 
en daartoe in staat bent om ons te helpen. We hebben woensdag 28 september een 
vrachtwagen te laden. Er zijn al enkelen die zich gemeld hebben maar als daar nog 
enkelen bij komen wordt het wat gemakkelijker en gaat het wat sneller. De hoeveel-
heid hebben we dit keer geschat op 70 m3, dat is 25% meer dan de vorige keer. 
Gelijk nadat de vrachtwagen vol is gaan wij zelf ook weg om dit keer in een relaxed 
tempo naar Cristuru Secuiesc te reizen. Waarschijnlijk komen we daar op zondag aan. 
We hebben dan 1 ½ dag om wat voorbereidingen te doen en op dinsdag rond 17.00 
uur landt er in Tirgu Mures een vliegtuig met 1 of 2 personen die ons komen helpen bij 
het lossen van de vrachtwagen en het inrichten van onze ‘Holland Shop’. De ‘Holland 
Shop’, een sporthal van een school die we mogen gebruiken en met pallets tijdelijk 
inrichten als ‘winkel’ om de spullen in fasen aan te bieden voor, op advies van de bur-
gemeester, verkoop voor een symbolisch bedrag. Van dit bedrag kunnen de onkosten 
worden betaald en het restant is weer ter beschikking om hulp te bieden. 
De vrachtwagen wordt gelost door de vrijwilligers van de plaatselijke brandweer. De 
laatste 100 meter gaat per tractor. Voor hen hebben we een hoeveelheid brandweer-
helmen en wat brandweerkleding mee uit Dippoldiswalde. 
Gemeentemedewerkers brengen onze pallets die daar ergens opgeslagen zijn en halen 
van een andere school een aantal kledingrekken op. 
We kennen onderhand veel personen van gezicht en we verheugen ons er op een flink 
aantal van hen weer terug te zien. En natuurlijk ook onze vrienden die daar alles voor 
ons regelen en vertalen. Ook de Burgemeester, de huisarts, de dominees en niet te 

vergeten de directri-
ce, personeel en 
bewoners van het 
kindertehuis. De di-
rectrice staat ook 
altijd voor ons klaar 
en het personeel 
vindt het leuk om ons 
te helpen in de ‘Hol-
land Shop’. Hiernaast 
het laden van de 
wagen in 2015! 
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TAIZÉ IN SCHAGERBRUG 
Nelie Wagenaar 
 
Sommige mensen vroegen: “komt er weer eens een Taizé vesper?”.! Ja, op zondag 9 
oktober om 17.00 uur in Schagerbrug! 
Het wordt een meditatie dienst genoemd, met daarbij het zingen van bekende Taizé 
liederen. 
Voorganger is dhr. Henk Ames. Jan Valkenier begeleidt op de piano, Gerda Heddes en 
Marjolein ten Cate spelen variaties op dwarsfluit. 
Een zanggroep, voorheen “Double Spirit”, zingt voor en de liederen worden zo veel 
mogelijk in het Nederlands gezongen. 
Dus u bent van harte welkom, mensen uit Schagen, Schagerbrug en omstreken! 
Bless the Lord my soul ( prijs de Heer mijn ziel). Tot Ziens!! 
  
GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
Bijbelgespreksgroep  
Op woensdag 19 oktober 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 (deel 2) 
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 
 
Ouderengespreksgroep 
 Op dinsdag 8 november zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal 
in de grote Kerk op de Markt.  
Het thema zal zijn: ons dagelijks brood. 
Geef ons heden ons dagelijks brood – deze bede uit het onze vader legt de vinger op 
onze basisbehoefte. 
Brood, gemaakt van gecultiveerde graskorrels, water en zout.  
Eenvoudig, maar rijk aan voedingsstoffen. Oeroud, universeel en vol symboliek. Brood, 
daar zit wat in.  
Graag gaan we samen daarover in gesprek. 
U bent van harte welkom. 
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WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN 
De Voorbereidingscommissie 
2 oktober 
Bij het verschijnen van dit nummer van Onze Kerk is de eerste vesper van het 21e sei-
zoen op 4 september al weer achter de rug. De Laurenscantorij Haringhuizen heeft 
dan gezongen en diaken Piet Steur heeft de overweging gehouden. 
In oktober zingt de mannengroep o.l.v. Jan Schraal uit Julianadorp. Siep Rienstra is 
liturg en Hanneke Muntjewerf bespeelt de piano in deze vesper waarin de ‘Vreugde 
der Wet’ centraal staat. Gezang 318 - ‘Het woord brengt de waarheid teweeg’ - zal 
worden gezongen als Lied van Voorbereiding. Met enige moeite hebben we via Erna 
Vogel en de musicus Eric Jan Joosse de handgeschreven uitgebreide toonzetting door 
haar vader Willem, te pakken gekregen. Met Marjolein ten Cate, dwarsfluit, Hanneke 
Muntjewerf, piano, en Jan Schraal en ‘zijn’ mannen (Jan herschreef de zetting van Vo-
gel t.b.v. 4 mannenstemmen!) hopen we een bijzonder en mooi lied van de dichter Jan 
Willem Schulte Nordholt tot klinken te brengen. 
 
De kerk is op 2 oktober 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. 

EEN AVOND MET JASPER MAAS  
Siep Rienstra , Karel Jungheim (missionaire werkgroep Winkel e.o.) 
De protestantse gemeente Winkel nodigt u op 17 november 2016, 19.30 uur in de 
Lukaskerk, Dorpsstraat 177, Winkel  van harte uit voor:  
“EEN AVOND MET JASPER MAAS”. 
Tijdens de veertigdagentijd hebben we onder andere stilgestaan bij het werk van Kerk 
in Actie in Noord-Ghana. Jasper Maas, die daar werkt als toerustingspredikant is in 
november met verlof in Nederland. De missionaire werkgroep van Winkel e.o. heeft 
hem uitgenodigd een avond bij ons te gast te zijn.  
De Presbyteriaanse kerk in Ghana heeft vooral in het zuiden van het land een groot 
aantal leden. De eerste gemeenten in Noord Ghana ontstonden toen christenen vanuit 
het zuiden naar het noorden verhuisden. In de dorpen in Noord Ghana vormen de 
christenen een kleine minderheid in een islamitische of traditioneel religieuze omge-
ving. 
De kerken zijn op zoek naar een eigen christelijke identiteit die aansluit bij de lokale 
cultuur. Bovendien missen ze goed geschoolde mensen die de kerk kunnen leiden. 
Veel leden van de kerk kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Vaak zijn ze nog maar net 
tot geloof gekomen en missen ze kennis van de Bijbel.  
In het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse kerk in Tamale worden catecheten 
en pastoraal werkers opgeleid die de kerken kunnen leiden. Namens Kerk in Actie is 
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Jasper Maas uitgezonden naar Ghana. Hij werkt bij dit centrum als trainer en is ge-
trouwd met de verpleegkundige Mary Jarga.  Samen hebben ze drie kinderen, pleeg-
dochter Samatha (11), Albert (3) en Anniek (1).  
Jasper Maas reist veel langs de kerken in het Noorden. Hij adviseert de jonge predi-
kanten bij hun werk en ontlast hen door ook zelf voor te gaan in de diensten. Het trai-
ningscentrum helpt de kerken om bijvoorbeeld vorm te geven aan een christelijke 
begrafenis of doopceremonie en om liederen in de eigen taal te schrijven. 
De mensen in het noorden van Ghana hebben meer nodig dan alleen Bijbelonderwijs. 
Jasper Maas geeft ook niet-theologische cursussen. Hij leert hen praktische vaardighe-
den op het gebied van hygiëne. Ook geeft hij voorlichting over het voorkomen van 
hiv/aids. U bent allen van harte welkom! 

ACTIVITEITENROOSTER  SEPTEMBER –OKTOBER 2016 

Datum dag Vergadering/bespreking/concert aanvang plaats 

21 september  zondag  Gemeentemaaltijd  15.45 uur Grote Kerk 
 25 september zondag  Liedjes en gezongen gedichten. Hoed en de 

Rand met “Zwervers”: Peter van de Steen 
(zang, accordeon) nemen het publiek mee op 
een zwerftocht in de poëzie en zingen mooie, 
aangrijpende of grappige gedichten en eigen 
liedjes. 

15.00 uur   Kerkje Eenigen 
burg 

 28 september   woensdag  Kerkenraad 20.00 uur   Grote Kerk 

5 oktober Woensdag Inloopochtend 10.00 uur  Grote Kerk 

 6 oktober donderdag  gespreksgroep 25-45 jaar; info 
diane_van_wijngaarden@hotmail.com 

20.00 uur    bij iemand thuis 

 10 oktober  maandag  College van kerkrentmeester (db) 9.00 uur   Wulpenhof 3 

 13 oktober  donderdag  Pastorale Raad 19.30 uur   Grote Kerk 

 16 oktober  zondag   Jazzmuziek in Eenigenburg. De West side 
Jazzband draagt bij aan het onderhoud van de 
kerk: het dak gaat eraf! 

15.00 uur   Kerkje Eenigen-
burg 

 18 oktober   dinsdag  College van kerkrentmeesters 20.00 uur   Grote Kerk 

19 oktober woensdag Bijbelgespreksgroep Louise Kooiman 14.00 uur Grote Kerk 

 21 oktober  vrijdag  Voorlichting Gemeentereis naar Ierland in 
2017 

19.30 uur   Grote Kerk 

8 november dinsdag Ouderengespreksgroep Louise Kooiman 14.00 uur Grote Kerk 
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GEMEENTEMAALTIJD 
Koos Eriks 
 

 

 AAN TAFEL! 
Zondag 25 september 2016 

 
in de Grote Kerk op de Markt 
te Schagen   

 

 
De eerste gemeentemaaltijd in het nieuwe seizoen. 

Heerlijk eten,Gezelligheid,Muziek   
Komt u ook?! 

 
Om circa 15.45 uur staan koffie en thee klaar, daarna begint de maaltijd en 
rond 18.00 uur nemen we weer afscheid van elkaar.  
 
Mocht  vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. 
Deze kunt u reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het 
nummer (0224)272888. Indien u onze gast wilt zijn, geeft u zich dan direct op 
om teleurstelling te voorkomen.  

 
Opgave vóór woensdag 21 september bij: 

 
Koos Eriks (0224)298387   of   Ageeth Spruijt  (0224)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 ma-
ken. 



ONZE KERK

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

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen



Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

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

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hetzijpernotariskantoor.nl

N O T A R I S S E N

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

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

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

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

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

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

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

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

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

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

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

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

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

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