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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
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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

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

SCRIBA
Dhr. J. Prij De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug, tel. 0224 573 123
 e-mailadres: scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR
Mw. B. Plak-van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard, tel. 06 336 386 73
 e-mailadres: pgschagen@nexite.nl
 tevens voor mutaties
 (verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)

VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  Z I E :  www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

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

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. Protestantse Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.
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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 

PASTORES 

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. 
Ds W. Andel interim predikant met speciale taken, zie blz. 9. 
 
SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen 

Dhr. J. Prij Dhr. J. Prij,  De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug , tel. 0224 
573123, 

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 

Wim Andel 
 
“Paastijd 2017”, bij Johannes 20 
 
In het Johannes evangelie is Maria “uit Magdala” de eerste die op een gegeven mo-
ment inziet wat de nieuwe werkelijkheid is. In wat de Paastuin van de Opgestane Heer 
blijkt te zijn. De leerlingen hebben wonderlijk veel gezien van de tekens, van de nabij-
heid en de liefdevolle en reddende macht van God. Nu zijn ze bang en ontmoedigd 
door het lege graf en de linnen doeken die ze hebben zien liggen. Ze gaan weer naar 
huis. Leeg, schouderophalend, wat moeten we hiermee?  

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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Kunnen ze nou niet iets meer kracht putten uit 
wat ze gezien en meegemaakt hebben;  
aan Liefde en Genezing, Heelmaking en Verge-
ving? Toch: ze gaan maar weer naar huis. 
Hoe zit dat bij ons?  
Sommigen onder ons kennen de kwetsbaarheid 
van het leven al veel langer. De mensen die moe-
ten leven met een diep verdriet. Anderen hebben 
het net ontdekt, door een ziekte, een gemis, of 
een verborgen dreiging die alles veranderd heeft. 
En er is niets te kiezen, je moet het ondergaan. Of 
toch ......? God die vanuit de vernedering en de 
dood het leven heeft opgewekt is ook bij mijn 
leven betrokken; liefdevol, trouw en geborgenheid schenkend.  
 
Dan staat er zo plotseling, zo overrompelend in het Johannes evangelie:  
”Jezus zei tegen haar: Maria!” 
Op dat moment, bij het intieme noemen van haar naam, komt de Schrift, het Woord 
van God, komen woorden van profeten, tot leven: ”de Heer wist de tranen van elk 
gezicht”.  
Er is een nieuwe wereld aangebroken, voor wie er oor naar heeft: het Koninkrijk van 
God.  
 
“Houd me niet vast”, klinkt het dan. Ga naar de discipelen, naar je geloofsgenoten en 
breng het goede nieuws, dat Ik leef! Onherkenbaar eerst nog en anders, maar Ik Leef!  
Ga naar diegenen die de Schrift nog niet begrijpen. Je weet waar je ze kunt vinden: 
thuis. Want ja, ze waren weer naar huis gegaan. 
Ze zullen toch zeker niet in de huizen blijven zitten, of nog erger: liggen?  
Ze zullen toch wel opstaan als ze gezond genoeg van lijf en leden zijn?  
Opstaan, om de Opstanding van de HEER saamhorig en verbonden met elkaar te vie-
ren, telkens weer en telkens nieuw.  
 
KERKDIENSTEN 

Zondag  9 april 2017, Palmpasen 
Grote Kerk 
product van de week verpakt fruit en/of koek 
9.30 uur    pastor Mw. J. van Steen, Alkmaar 
1e collecte  Kerk (jeugdwerk Schagen) 
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2e collecte  Diaconie 
organist   Hans Stehouwer 
lector   René Meijer 
gastheer   Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Schenk 
autovervoer  fam. van der Woude 

Maandag 10 april 2017, 
19.30 uur: Korte meditatieve viering 

Dinsdag 11 april 2017, 
19.30 uur: Korte meditatieve viering 

Woensdag 12 april 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur: Pastoor J. van der Stok 
 
Grote Kerk 
18.00 uur Sobere maaltijd met meditatieve viering 
(opgave: Mw. T. Folkertsma, 0224-298403 na 16.00 uur) 
20.00 uur: Echtpaar Ilja en Marleen Anthonissen vertellen over hun werk in Jeruza-
lem/Betlehem 

Donderdag  13 april 2017 
Zorgcentrum de Caegstaete 
19.30 uur  Pastor mw. L. Kooiman, Heilig Avondmaal, m.m.v. de Cantorij 

Vrijdag 14 April 2017, Goede Vrijdag 
Grote Kerk 
19.30 uur    Pastor Mw. L. Kooijman, m.m.v. de Cantorij 
organist   Hans Stehouwer 
 
Zorgcentrum De Bron,  15.00 uur: Kruisweg, diaken P. Steur 
 
Zaterdag 15 April 2017, Stille Zaterdag, Paaswakeviering 
20.00 uur   Ds. K.H. Ubels, hoofdkrijgsmacht predikant, Heilig Avondmaal 
   m.m.v. de Cantorij 
organist   Caroline Schaap 
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Zondag 16 April 2017, 1e Paasdag,  
Grote Kerk - Gezinsdienst 
9.30 uur    Pastor Mw. L. Kooijman 
1e collecte   Paascollecte tbv quotumafdracht 
2e collecte   JOP Paascollecte 
organist   Caroline Schaap 
lector   Adriaan Rodenburg 
gastvrouw   Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
autovervoer  fam. Voorbraak 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Mw. Ds W. Roobol, Nieuwe Niedorp 
organist   Ed van Loon 

Maandag 17 april 2017, 2e paasdag 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur Pastoor J. van der Stok 

Zondag  23 April 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Drs. G. Scholten, pastor Gemini Ziekenhuis, Den Helder 
1e collecte   Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte   Eredienst en Kerkmuziek 
organist   Hanneke Muntjewerf 
lector   Rieneke Visser 
gastvrouw   Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Lies van Eijsden 
autovervoer  fam. Schenk 

Woensdag  26 april 2017 
Zorgcentrum De Bron,  dienst vervalt 

Zondag  30 April 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Ds W. Andel,  doopdienst 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Jan Zwart 
Lector   Janny de Visser 
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Gastvrouw/heer  Fam. van der Plas 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjan Poley 
autovervoer  fam. de Visser 

Woensdag  3 mei 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastoor E. Moltzer 

Zondag  7 mei 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Sonja Bastiaan 
Gastheer   Geert Bakker 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 
autovervoer  fam. van Zanten 

Woensdag 10 mei 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastor Mw. L. J. Kooiman 

Zondag  14 mei 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Ds W. Andel, m.m.v. de Cantorij 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Nellie Meijnikman 
Gastvrouw   Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer  fam. Nicolai 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
9 april (Palmpasen) Marcus 15:22-47 Jezus wordt gekruisigd 
16 april (Pasen) Marcus 16:1-7 Het lege graf van Jezus 
23 april Exodus 1 Israël wordt onderdrukt in Egypte 
30 april Exodus 2:1-10 Mozes wordt geboren 
7 mei  Exodus 2:11-22 Mozes vlucht naar Midjan 
14 mei Exodus 2:23-3:2 God roept Mozes naar Egypte 
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21 mei  Marcus 16:9-11 Maria is ooggetuige 

 

VAN DE REACTIE/ BIJ DE DIENSTEN 
Bijdragen van Wim Voorbraak, Huib Wagenaar en Wim Andel 
 
Bij dit nummer van Onze Kerk ontvangt u een kaart met daarin alle vieringen in de 
kerken en verzorgingshuizen in Schagen en omgeving waarmee de Protestantse Ge-
meente Schagen en Sint Christoforusparochie Schagen een relatie hebben. Misschien 
een idee om de kaart na gelezen te hebben, bij uw buren in de brievenbus te doen? 
 
Komende zondag, palmzondag sluiten we de actie af voor de voedselbank met het 
meenemen van verpakt fruit en/of koek. Na afloop van de dienst gaat onze jeugd sa-
men met gemeenteleden de kisten met producten, inmiddels een kleine vrachtwagen 
vol, wegbrengen.  
 
In de stille week is er op maandag en dinsdag ’s avonds een korte viering. Woensdag-
avond is de laatste sobere maaltijd van de 40 dagentijd. Om 20.00 uur, anders dan op 
de eerder genoemd kaart is vermeld, sluit de familie Anthonissen zich bij ons aan,  om 

ons te vertellen over 
hun werk in Jeruzalem 
en Bethlehem. Op Wit-
te Donderdag, de 
avond van het laatste 
avondmaal, vieren wij 
zelf avondmaal in de 
Caegstate, samen met 
de bewoners en de 
Cantorij. Op Goede 
Vrijdag staan we stil bij 
de kruisdood van onze 
Heer en zingt de Canto-
rij o.a. het Ave Verum 
van W.A. Mozart.  
Ook dit jaar is paaswa-
ke al op de Stille Zater-
dag en maken we in 

plaats van de overgang van donker naar licht juist de overgang van licht naar donker 
mee. De liturgie is in grote lijnen gelijk aan die van andere jaren. We sluiten af met een 

Oefenen voor de paasdienst 
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avondmaalsviering in een kring.  
 
De dienst op eerste paasdag wordt een vrolijke laagdrempelige paasdienst met een 
speciale muzikale rol voor een aantal kinderen worden die daarvoor al een aantal we-
ken aan het oefenen zijn. 
In het kerkje van Eenigenburg is er eerste paasdag een Kerk en Kunst dienst met als 
thema "zwaar en licht". Kunstenares Dianca Brandsma uit Jisp zal enkele schilderijen, 
halskettingen en beschilderde bussen laten zien en aan het woord komen. Voorganger 
is Ds Willemien Roobol. Ed van Loon bespeelt het orgel. Ook daar is iedereen welkom!. 
 
Voor de rest van de maand vertrouwde namen als Gert Scholten, Louise Kooiman en 
Wim Andel als voorganger.  
Op zondag 30 april is er een doopdienst. Kylian (geboren 24 september 2016), zoon 
van Ron Veul en Martelle Veul-Geluk, Kievitlaan 66, wordt op deze zondag gedoopt. 
We hopen samen een mooie kerkdienst voor te bereiden.  
Op zondag 14 mei vieren we het Heilig Avondmaal en verleent de Cantorij medewer-
king aan de dienst.  

VAN DE INTERIM PREDIKANT 
Vézelay in Midden-Frankrijk is een klein dorp met een indrukwekkende basiliek. De 
religieuze gemeenschap aldaar heeft een sterke band met de Bijbelse Maria Magdale-
na. In de zomer, op 22 juli, is er een processie. Waarna er een viering plaatsvindt on-
der leiding van de bisschop. Het verhaal gaat dat Maria tot in Frankrijk is gegaan om 
het evangelie te verkondigen.  Na een indrukwekkende viering, in een volledig gevulde 
basiliek, spraken we  met één van de priesters die was voorgegaan. We waren nog 
onder de indruk van de eerbied en intense vreugde die we met honderden anderen in 
dit huis van God hadden beleefd. “Het is niet zo dat Maria werkelijk hier in Frankrijk is 
geweest hoor, zo moet je dat niet zien”, 
zei hij (tot mijn verbazing). Ik had niet 
verwacht dat zoveel eerbied en aandacht 
gestoeld kon zijn op een verhaal zonder 
historische werkelijkheid.  
 
Vézelay is een pleisterplaats op weg naar 
Santiago de Compostella. We waren met 
vele pelgrims samen op die bijzondere 

plek. Allemaal verschillende mensen met 
zeer diverse levens- en geloofservaringen. 
Het doet me geregeld denken aan “onze” kerk waar we, zo verschillend als we zijn, 

Basiliek Vézelay 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAwZeAtYDTAhVJchQKHTmlDCQQjRwIBw&url=http://lieux-de-retraite.croire.la-croix.com/lieu/113-maisons-saint-bernard-et-bethanie.html&psig=AFQjCNHPcVt5x6Il5cUgqIoSM0SRYh8cbg&ust=1491038270434054�
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eerbied en aandacht geven aan het wonderlijke verhaal dat door apostelen, vrouwen 
en mannen, onze wereld is binnen gebracht.  
Ooit ben ik geraakt door de gedachten over werkelijkheid en fictie van godsdienstfilo-
soof prof. dr. C.A. van Peursen, in “De Naam die geschiedenis maakt” (Kok 1992).  
“Men kan verhaal en gebeurtenis niet meer van elkaar losmaken”, zo schrijft hij in het 
hoofdstuk “Opstandingsverhalen” (blz. 77).  Dat “uit elkaar halen” noemt Van Peursen 
een westers dualisme, dat in het Bijbels taalgebruik ontbreekt.  
Vanaf mijn jonge jaren ben ik geraakt door het verhaal dat Maria Magdalena voet aan 
de grond in ons Europa heeft gezet. Tientallen jaren eerder was ik verschillende keren 
in Sainte-Baume, in de Provence (mijn ouders en broertje woonden destijds in de – 
Marine -  havenstad Toulon). Ter ere van deze zelfde Maria is daar hoog in de bergen 
ooit een kapel gebouwd. Het verhaal gaat dat zij daar in een grot leefde, waar zij ook is 
overleden. Je moet moeite doen om daar boven te komen, maar het zal nog veel meer 
moeite gekost hebben om deze kapel te realiseren.  
Zo gaan wij ook in Schagen verder, als gelovigen, met wat ons is overgeleverd. Die 
traditie is krachtig genoeg om gebeurtenissen tot stand te brengen in ons kerkelijk 
leven, zeker vanuit Pasen. De kerkdiensten die ik als voorganger mocht mee maken 
ervaar ik in dat spoor. En ook de gemeenteavond, waarvan elders in het kerkblad uit-
gebreid verslag wordt gedaan.  
Wilt u/Wil jij mij spreken over “ons kerkelijk leven”, neem dan gerust contact met mij 
op.    
Met vriendelijke groeten, ds. Wim Andel    
Bereikbaarheid: 
Het meest trefzeker is een mailtje naar w.andel@pkn.nl. Vermeld eventueel uw tele-
foonnummer en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. Bellen kan ook, op werk-
dagen van 8.30 – 9.30 uur naar het huisadres te Oudega SWF: 0515 469506.  
 
MEELEVEN  
Louise Kooiman 
 
We leven met de familie Dekker - Geelhoed, wonende in de Caegstate. Hun beider 
gezondheid is wat minder de laatste periode.  
Wij wensen de heer Dekker beterschap na een ziekenhuis opname en dat hij goed mag 
herstellen. Ook wensen wij zijn vrouw Coba veel sterkte. 
Wij leven ook mee met Bram Glas uit de Bron. De gezondheid van Bram is onstabiel. 
Wij wensen hem veel kracht toe en dat zij allen zich gedragen mogen weten door Gods 
liefde. 
 

mailto:w.andel@pkn.nl�
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TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 
 
Op 9 maart overleed op bijna 71 jarige leeftijd 

Catharina (Ineke Wilhelmus) Olivier, 
echtgenote van Wim Wilhelmus. 
Zij was een rustige, nuchtere en ook liefdevolle, en sociale vrouw. Ze hield van de na-
tuur, en kon genieten van de mooie kleine dingen die de natuur ons geeft en hield van 
muziek. Dat gaf haar rust en inspiratie. 
Ineke Olivier werd geboren in IJmuiden en groeide daar samen met haar zus Joke op. 
Na de Mulo ging ze werken  op het gemeentehuis op Sociale zaken. Ze huwde op 22 
december 1967 met Wim Wilhelmus en ging in Beverwijk wonen. In september 1972 
kwamen ze  naar Schagen. In het begin even wennen, wonend aan de Beukenlaan,  
maar ze heeft zich hier prima thuis gevoeld.  
Wim en Ineke kregen vier kinderen en Ineke leefde voor haar gezin en zeker voelde ze 
zich rijk met de kleinkinderen die later werden geboren. Een warme en gastvrije moe-
der en oma. 
Jarenland waren Wim en Ineke betrokken bij een Pastorale eenheid, een ge-
spreksgroep die in Schagen ooit vanuit de kerk was ontstaan. Drie weken voor 
dat Ineke stierf kwam de groep nog bij elkaar, waarbij Ineke aanwezig was.  
Toen wist ze dat ze ernstig ziek was. Kort daarna ging ze naar het ziekenhuis, 
maar ze is in haar huis, waar zo zoveel jaren heeft gewoond, gestorven. 
Ineke was een gelovige vrouw, nuchter met twee benen op de West-Friese grond, 
maar het geloof gaf haar leven houvast en inhoud. Ze wist zich geborgen in Gods lief-
de. En voelde zich gedragen ook in deze moeilijke fase van haar leven. Ze was niet 
angstig voor wat er komen zou. 
Ze omarmde het leven maar ze vertrouwde in haar leven dat het goed kwam, ook over 
de grens van leven en dood heen. 
Bij haar afscheid lazen we Psalm 121, de psalm die ook was gelezen bij hun huwelijk, 
bijna 50 jaar geleden. De psalm spreekt over een weg die wij allen moeten gaan.  We 
zongen bij haar afscheid het lied: “Ga met God en hij zal met je zijn”. Een lied wat Ine-
ke kracht gaf en graag bij haar afscheid wilde laten zingen, als laatst groet in wat voor 
haar belangrijk was. 
Op maandag 13 maart, de dag waarop ze 71 jaar geleden werd geboren, moes-
ten we haar definitief uit handen geven. Zo hebben we allen afscheid genomen 
van haar. 
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Wij wensen Wim, en haar kinderen Hans Peter en Jeannette, Ronald en Ray-
munda, Annemieke en Niels, Karin en Wim en hun kinderen veel sterkte in dit 
verdriet. 
Dat zij troost mogen vinden in de goede herinneringen aan Ineke en zich gedragen 
mogen weten door Gods liefde.  

 
"Wat speelt er in onze gemeente?”Voor de eerste keer kwamen bespelers van mu-
ziekinstrumenten in onze gemeente bij elkaar. Een bescheiden begin wel is waar 
maar wel een initiatief wat een vervolg verdient. 
 
VAN DE INTERIM SCRIBA 
Jan Prij 
 
[Redactioneel: Onderstaand verslag is voor een kerkblad aan de lange kant. Omdat 
het bezoeken van een gemeenteavond voor onze oudere gemeenteleden toch soms 
net iets te veel is, een uitgebreid verslag. Dit ook mede om het belang van het proces 
waar we onder leiding van Ds Wim Andel mee begonnen zijn te onderstrepen. In het 
2e deel van het verslag worden reacties weergegeven op gestelde vragen. Het gaat 
hier om spontane reacties die elkaar kunnen tegenspreken] 
 
De kerkenraad heeft niet vergaderd de afgelopen maand. In plaats daarvan was er op 
22 maart een gemeenteavond. Misschien al een aanwijzing voor wat er in de toe-
komst moet gebeuren; minder kerkenraadsvergaderingen maar meer gesprekken met 
gemeenteleden.  
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Het belangrijkste onderwerp van de avond was de koers van de gemeente. ‘Wat wil-
len we behouden en wat mag of moet veranderen’. Boven de vergadering hing een 
prikkelende stelling van Ds. Wim Andel: Als we de komende jaren niet zorgen voor 
eigentijdse kerkdiensten is er in 2025 geen belangstelling meer. Er is door heel veel 
mensen veel gezegd en er is ook goed geluisterd. In dit verslag een weergave van de 
in mijn ogen belangrijkste zaken van een mooie en leerzame avond. 
 
Er waren rond de 60 aanwezigen, gelukkig ook gemeenteleden die we niet meer zo 
vaak in de kerk zien. Voorzitter Paulien Knol opende met enkele woorden over het 
belang dat we, hoe verschillend we ook zijn, samen gemeente zijn. Het mooist ver-
woord vond ze dit in Psalm 133. Van de psalm zongen we dan ook het eerste vers: Zie 
toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t als zonen van hetzelfde huis als broeders samen wo-
nen’.  
 
Hierna ging Ds. Andel verder met een algemene uiteenzetting over het bepalen van 
de koers van de gemeente. Hij greep daarbij terug op de tekst uit Hand.2: 42 waar 
over de eerste gemeente staat ‘dat ze bijeenkwamen voor onderricht, gemeenschap, 
het breken van het brood en gebed’. En verder Ef. 5:10 ‘Onderzoek wat de wil van de 
Heer is’.  
Het gaat er volgens hem om dat je de juiste keuzes maakt voor onze huidige tijd en 
plaats. Verschillen hoeven geen onoverbrugbare tegenstellingen te zijn als ze gezien 
kunnen worden als aanvulling en verrijking van wat jezelf raakt.  
Hij verwijst vervolgens naar het PKN rapport ‘Kerk 2025’ en het boek van Stefan Paas 

De eerste gemeenteavond in 2017, opening Paulien Knol 
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‘Vreemdeling en Priester’. In beide uitgaven gaat het over de vragen ‘Wat voor kerk 
willen we zijn, wat is onze identiteit.’ Stefan Paas gebruikt als beeld van de huidige 
kerk ‘een volk in ballingschap’. We zijn een minderheid en worden minder begrepen. 
Wat te doen om te overleven? Het antwoord van Stefan Paas is ‘heb een heldere 
identiteit en respect voor de machthebbers’. Onderken ook het gegeven dat een 
machthebber je soms welgezind is en dan weer niet. Stefan Paas verwijst hierbij naar 
het boek Daniël. Ook moeten we ons realiseren dat de Christenen altijd een minder-
heid zijn geweest, eigenlijk was in Nederland nooit meer dan 10% actief in een kerk. 
Er zijn veel kerkmodellen: de volkskerk waarbij alle burgers het kerkvolk vormen, het 
model van Abraham Kuyper waarbij de kerk een transformerende kracht is, de ana-
baptisten die de kerk als tegencultuur zien en diverse submodellen die van de kerk 
wereldverbeteraars willen maken. Al deze modellen zijn achterhaald en werken niet 
meer volgens Stefan Paas. Ook kerkgroei moet geen doel op zichzelf zijn.  
Het boekje Kerk 2025 bepleit terug te gaan naar de basis, de kern van kerk zijn: een-
voudiger structuren en minder vergaderen. In beide boeken wordt benadrukt dat het 
gaat om de blijvende betekenis van Jezus Christus. Het gaat om de inwijding in het 
geloof, heroriëntatie op de Bijbel en de viering van de gemeenschap.  
 
Paulien Knol blikt kort terug op de gemeenteavond van juni en hoe zich de uitkom-
sten daarvan verhouden tot de missie van onze gemeente die we in 2007 hebben 
vastgesteld en in 2014 iets bijgesteld. Paulien laat zien dat de uitkomsten van de ge-
meenteavond in juni, die door Trudy Tuinstra zijn samengevat, helemaal in lijn zijn 
met onze missie. Zie het volgende overzicht: 
 
Gemeenteavond 2016. Antwoord op de 
vraag wat we willen doorgeven naar 
2025  

 
Missie PGS.  
Wat willen we zijn in 2018. 

Samenkomen rond het geloof, delen van 
gedachten, in vertrouwen met elkaar, 
kerkdiensten voor ieder wat wils.  

We staan open voor iedereen die op 
zoek is naar God, geloof en gemeen-
schap. 

Inspirerende kerkdiensten en andere acti-
viteiten behouden (thema avonden. In-
zamelingsactiviteiten). Gastvrij 

We zijn verdraagzaam en respectvol 
naar ieders spirituele beleving. 

Een gemeenschappelijke plaats waar we 
geregeld samen kunnen komen. Veel kin-
deren en jeugd, jonge mensen en gezin-
nen. 

De Bijbel is richtinggevend, we staan 
midden in de samenleving en zijn een 
vitale PKN gemeente. 
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De conclusie van Paulien is dat onze missie niet aangepast hoeft te worden. Het gaat 
er natuurlijk wel om hoe we aan die missie gevolg geven.  
 
Daarna vervolgde Wim Andel met een uiteenzetting over een belangrijk onderdeel van 
het gemeente-zijn te weten de kerkdienst. Hij gaat in op een eigentijdse kerkdienst. 
Een eerste opmerking is dat in de Bijbel geen bindende voorschriften staan voor de 
inrichting van de kerkdienst. Wat er wel staat zijn de hierboven al aangehaalde woor-
den uit Handelingen. De kerkdienst, eredienst, is een dienst die God zijn volk wil be-
wijzen en omgekeerd. Het gaat om de wederzijdse ontmoeting: van Godswege naar de 
mens en van de mensen naar God. Wim zegt die wederkerigheid ook te ervaren in de 
erediensten.  
We moeten steeds zorgen naar een eigentijdse invulling van de dienst zodat die we-
derkerigheid ervaren kan worden. Dat betekent ook veranderingen en aanpassingen. 
De kerkenraad heeft hier de belangrijke taak om goed te communiceren. Moet uitleg-
gen wat er gebeurt en waarom, maar moet bovenal luisteren naar wat er in de ge-
meente leeft en borrelt. De kerkenraad moet niet bang zijn voor negatieve reacties. 
Alles bij het oude laten uit angst voor die reacties is een negatieve keuze. Geprobeerd 
moet worden evenwicht te vinden tussen de traditie en vernieuwing daarbij de kwali-
teit in het oog houdend. Hiervoor zijn grofweg twee modellen: 
• Zoek geen mix in een kerkdienst maar houdt verschillende soorten diensten. 
• Varieer in elke dienst en zoek een balans om de gemeente bij elkaar te houden. 
Uit de respons van de gemeenteavond in juni blijkt dat wij voor het tweede model 

Gemeenteavond; Wim Andel aan het woord 
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kiezen. 
Gelukkig is de PKN een pluriforme en veelzijdige kerk. We vormen een veelzijdig li-
chaam met veel leden die inspeelt op een grote verscheidenheid aan levens- en ge-
loofsvragen. 

Na de pauze werden drie gespreksvragen rondgedeeld: 

1. Wat noemt u als aandachtspunten voor het terug naar de kern? 
2. Welk onderdeel van de kerkdienst moet met name worden vernieuwd? 
3. Waaraan dient de kerkenraad aandacht te schenken in het geheel van het gemeen-

televen? 

Met een verse kop koffie/thee vervolgen we de avond waarin we in 12 groepen de 
drie vragen bespreken en proberen te beantwoorden. Na een dik half uur volgt een 
plenaire terugkoppeling. Hierbij een samenvatting van deze terugkoppeling. 
 
Wat noemt u als aandachtspunten voor het terug naar de kern? 

− Het woord van God. Een open Bijbel met troost, bemoediging en een eigentijdse 
boodschap die de oude verhalen, ballingschap en woestijn vertaalt naar het heden 
met medebeschouwing de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ook aandacht 
voor inspirerende mensen nar de geboorte van Christus. 

− Denken moet doen worden. Naast brood delen en vieren, klaar staan voor je naas-
te. In de Bijbel gaat het om het oog hebben voor minderheden en zwakkeren: we-
duwen, wezen, gevangen, hoeren, tollenaars etc. Dit hoort bij de identiteit van de 
kerk. 

− We moeten de kern benoemen; hoewel dit persoonlijk is en niet altijd duidelijk. 
Van belang zijn wel de 10 geboden, zaligsprekingen en b.v. de brieven van Paulus. 

− Bijeenkomsten, leerhuizen en gespreksgroepen. De betrokkenheid en gemeen-
schap moeten niet verloren gaan. 

− Inwijding in het geloof. Wat bieden we de kinderen en de rest van de gemeente 
aan? 
 

Welk onderdeel van de kerkdienst moet met name worden vernieuwd? 

− Het mag zo blijven. Maar als er initiatieven zijn is dat prima. 
− Bij de preek letten op: kwaliteit, communicatie en inspiratie. Minder statisch in 

woordgebruik, te plechtig voor jongeren. De preek mag uitdagend en scherp zijn, 
niet te algemeen en niet te voorspelbaar, zweverig of zwaarmoedig. De preek moet 
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je wat meegeven voor de hele week. Een preek van 20 minuten is niet meer van 
deze tijd. Graag ook aandacht voor geloven bij een veranderend wereldbeeld. Hoe 
verstaan we nu Hemel en hoe zien we God? 

− Er zijn ook popliederen b.v. waarin de boodschap eigentijds wordt weergegeven, 
zorg voor een goede mix met de traditionele liederen.  

− Fijn dat er kinderen zijn! Geef ze aandacht en luister naar de jongeren. Niet teveel 
alleen op ouderen letten. Afstemming kindernevendienst met de kerkdienst zodat 
er thuis nagepraat kan worden. Een vast kinderkoor zou geweldig zijn. 

− Meer variatie in gebeden, zegen en liederen. Niet altijd het Onze Vader zeggen, 
zingen is ook goed. In het gebed dankbaarheid voor de goede en mooie dingen 
voor jong en oud. Aandacht voor mensen met verdriet. 

− Ruimte en respect voor andere opvattingen. Ook andere vormen van kerk zijn. Er 
mogen best meer rituelen zoals knielen. Kerkdienst moet ook een rustpunt zijn. 

− Naast orgel ook andere instrumenten en audiovisuele middelen.  
− Meer met elkaar in (na)gesprek b.v. na de dienst of in gespreksgroepjes door de 

week. 

 Waaraan moet de kerkenraad aandacht schenken? 
− Pastoraat, diaconaat, betrokken op de maatschappij. 
− Communicatie, maar vooral een luisterend oor. Goed naar geluiden uit de gemeen-

te luisteren. 
− Minder op gebouwen, regels en bevoegdheden. Accent op pastoraat en bezoeken. 

Bezoek de persoon als je merkt dat die al lang niet meer in de kerk komt. 
− Omzien naar elkaar. Binding, verbondenheid en onderlinge steun. 
− Een maximum aan nieuwe mensen bezoeken en een minimum aan vergaderen 
− Geloofsgesprekken bijv. op een gemeenteavond. Huiskamergroepen, pastorale 

eenheden, Bijbels koken. 
− Niet met veel mensen praten over onderwerpen die niet voor iedereen van inte-

resse zijn; doe dat in kleine taak- of werkgroepen. 

Wim Andel concludeert dat er geen revolutionaire veranderingen worden opgesomd 
en vraagt de aanwezigen om vertrouwen te hebben in de uitwerking die de kerken-
raad aan deze opmerkingen geven. 
Als laatste bespreekpunt hebben we de evaluatie van het aanvangstijdstip van de 
kerkdienst. Paulien zegt dit een lastig onderwerp te vinden waarbij het moeilijk is om 
het ieder naar de zin te maken. Een complicatie is ook dat een belangrijk deel van de 
gemeente de gemeenteavonden niet bezoekt. Ze komt met de suggestie om een en-
quête te houden onder alle gemeenteleden. Het gaat dan om drie opties: 
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• Alle diensten beginnen om 10 uur 
• Alle diensten beginnen om half tien 
• De diensten in de winter beginnen om 10 uur en die in de zomer om half tien. 

De enquête zal voor de zomer worden gehouden zodat er een goed besluit genomen 
kan worden voor aanvang van het winterseizoen. 
 
De evaluatie van de diensten rond de Kerst wordt, gezien de tijd, verschoven naar een 
volgende gemeenteavond. 
 
Als blijkt dat er geen punten voor de rondvraag zijn wordt om klokslag 10 uur de ge-
meenteavond gesloten door Jan Prij met het gebed uit het Liedboek op pag. 579. 

MEEWERKEN AAN POËZIEDIENST 
Louise Kooiman                                                                                                                                                                                                             
 
Op zondag 7 mei zal er een poëziedienst worden gehouden in de Grote Kerk. Iedereen 
die daar aan mee zou willen werken wordt van harte uitgenodigd. In deze dienst wor-
den eigen gedichten voorgelezen of gedichten van een ander die aanspreken. 
Als u gevoel heeft voor poëzie, dan zou ik u willen uitnodigen om u  aan te melden 
voor de dienst. Zowel ouderen als jongeren, en ook kinderen, zijn van harte welkom. U 
kunt zich opgeven bij Louise Kooiman tel. 0228-592970 of: ljkooiman@gmail.com 
 
GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
BIJBELGESPREKSGROEP 
Op woensdag 19 april is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote kerk op de 
Markt. We beginnen om 14.00 uur. 

Het thema zal zijn: Naastenliefde 
Iedereen is van harte welkom. 
 
ROMMELMARKT 
Louise Kooiman, Annemarie Ros, Ineke 
Schenk en Gonnie Smit 
 
Zaterdag 3 juni is de jaarlijkse rommel-
markt (9.30 - 15.00 uur). Heeft u nog 
leuke tweedehands spullen, speelgoed 

mailto:ljkooiman@gmail.com�
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of boeken? U maakt ons er heel blij mee. Donderdag 1 juni (15.00 - 17.00 / 19.00 uur) 
of vrijdag 2 juni (10.00 - 12.00 uur) kunt u dit naar de kerk brengen. In noodgevallen 
kunt u contact opnemen met Gonnie Smit (0224-
223075, gonniesprosper@gmail.com) of Ineke Schenk (0224-
296533,  jaapineke@hotmail.com). 
Ook het rad gaat weer draaien. Hiervoor hebben wij ook uw hulp nodig. Leuke prijsjes 
zijn van harte welkom en kunt u deze op zondag 7, 14 en 21 mei inleveren.  
Wilt u nog meehelpen: heel graag! U kunt zich opgeven bij Annemarie Ros (06-
20685770, arosthijms@gmail.com). 
 
Tot zaterdag 3 juni!  
 

 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak 
 
Het is nog nooit zo makkelijk geweest. En dan heb ik het over het bestellen van collec-
tebonnen. Men kon geld overmaken naar de kerk. Vervolgens zag Brenda dat binnen-
komen, zij gaf Ineke v.d. Woude opdracht om ze te bezorgen. Daar kon dan zomaar 
een paar weken tussen zitten. Soms was dat vervelend, want nieuwe bonnen bestellen 
deed je pas als je de laatste pakte. Op dit moment kun je via onze site pgschagen.nl, bij 
“Webshop en giften”, heel gemakkelijk collectebonnen bestellen. U betaalt direct en 
op het zelfde moment gaat er al een mail naar Ineke die dan de opdracht krijgt ze te 
bezorgen. Wellicht is dit een reden om, als u nog nooit collectebonnen heeft gebruikt, 
ze ook gaat gebruiken. Er zit natuurlijk een financieel voordeel aan. Het bedrag mag 
opgeteld worden bij uw giften, maar het is ook praktisch. Niet meer zoeken naar 

mailto:gonniesprosper@gmail.com�
mailto:jaapineke@hotmail.com�
mailto:arosthijms@gmail.com�
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(klein) geld op zondagmorgen, maar altijd het gemak van deze bonnen. De bonnen 
hebben een waarde van € 1 of € 0,50. Doet u mee? 
 
 
ZWO 
Henk Rieffe 
 
12 april komen Ilja en Marleen Anthonissen weer op bezoek in Schagen om ons iets te 
vertellen over hun verblijf in Jeruzalem. Zoals bij u bekend zijn ze uitgezonden door 
Kerk in Actie. Marleen is als pastoraal-medewerkster verbonden aan de Redemer 
church in Jeruzalem en Ilja als communicatie adviseur aan het Betlehem Bible College. 
Vorige jaren waren ze al in de middag aanwezig en gebruikten ze met ons de sobere 
maaltijd of zoals vorig jaar de Sedermaaltijd. Dit jaar is dit niet het geval, zoals ze zelf 
schrijven: 
nog even een nabrander: vanwege ons drukke werkschema & de lange rit ha-
len we de Sedermaaltijd helaas niet. We komen dus pas kort voor 19.30 bin-
nenrennen met onze usb-stick. Dank voor het doorgeven aan de organisatoren 
& deelnemers van de maaltijd! 
Dit betekent dat hun presentatie pas om 20:00 uur zal beginnen, dan hebben ze nog 
even de gelegenheid om koffie te drinken en alles voor te bereiden. 
Hadden ze vorig jaar hun kinderen meegenomen, deze blijven nu bij oma. 
 
VAN DE KNUTSELCLUB 
Annemarie Voorbraak 
 
Zoals u weet ben ik al een paar jaar bezig 
met het maken van allerlei dingen. Nu 
heb ik mijn 196ste tas gemaakt. Vanaf het 
moment dat wij zijn gaan sparen voor de 
piano heb ik geprobeerd om geld te ge-
neren. Een mooie piano met z’n allen 
bijeengespaard, nog een piano, een vlag-
genmast. Nieuwe telefoons, folklorevlag 
en inkt voor de printer. Allemaal goed 
besteed. Op dit moment zijn wij bezig 
met de aanschaf van een camera met 
wifi-verbinding. Die verbinding gaat naar 
een beeldscherm bij het orgel. Het is voor 
de organisten altijd heel lastig om contact 
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te hebben met de voorganger en als de cantorij zingt met de dirigent. We gaan nu 
voor een camera die achter in de kerk, op de luifel, geplaatst gaat worden zodat het 
hele liturgisch centrum in beeld komt voor de organist. Wellicht komt er een opname 
mogelijkheid bij, zodat we ook een dienst, of een concert op kunnen nemen. Het is 
allemaal mogelijk. Maar ook dit moet worden betaald. Wellicht heeft u het al gezien in 
de Hans Leijdekkerszaal? Van de lege koffiebussen die boven op de zolder stonden in 
de kerk heb ik geprobeerd om iets leuks te maken. Een groot tuincentrum verkoopt ze, 
en ik dacht: dit kan ik ook. Alleen véél goedkoper. Het zijn er maar 10, dus grijp uw 
kans. De grote kost € 10 en de kleine € 7,50. In totaal een kleine bijdrage aan een in-
vestering waar we vast allemaal plezier aan beleven.  
 
SYRIË-DAG ZATERDAG 13 MEI 
Bauwine Meijer, Vluchtelingenwerk Schagen 
 
 ‘De Schoonheid en Smaak van Syrië’ 
Syrië, vrijwel dagelijks horen we erover via de media. Het ooit zo prachtige land is al 
jaren het decor van bruut oorlogsgeweld, dat tot de dag van vandaag voortduurt. Veel 
Syriërs hebben inmiddels noodgedwongen hun vaderland verlaten. Een deel van hen 
kwam in Nederland terecht. 
Deze groep Syrische vluchtelingen is nu volop bezig met inburgeren in Nederland. Zij 
leren onze moeilijke taal en verdiepen zich onder andere in de Nederlandse wetgeving 
en de manier van samenleven in Nederland. De Syrische Moustafa Hamo uit Dirkshorn 
is al enige tijd werkzaam als tolk bij VluchtelingenWerk Schagen. Hij en zijn vrouw Mo-
na willen nu graag de rollen omdraaien door het organiseren van een Syrië-dag op 
zaterdag 13 mei. Op deze dag kunt u kennismaken met de geschiedenis en de cultuur 
van  Syrië door middel van een presentatie met  video’s en foto’s. Er is live muziek met 
onder andere Iman en Peshmarg. Ook zal er veel lekker eten zijn; diverse Syriërs dui-
ken de keuken in om u te laten proeven van heerlijke gerechten uit Syrië.  De dag is 
van 13.30 uur tot 17.30 in de Grote Kerk aan de Markt in Schagen.  
Het lijkt de Syrische inwoners van de gemeente Schagen  en Hollands Kroon erg fijn 
om wederzijds kennis te maken met Nederlandse plaatsgenoten. Kinderen zijn van 
harte welkom. Voor hen zijn er  ook leuke dingen te doen.  De Syrië-dag wordt geor-
ganiseerd door een grote groep Syriërs, in samenwerking met het Syrisch comité.   
Altijd al meer willen weten over Syrië? Meld u dan nu aan via syriedag@gmail.com!  
In verband met een maximum aantal plaatsen is aanmelden nodig. De toegang is gra-
tis, wel wordt een vrijwillige donatie gewaardeerd.  
‘Tikramo!’ -tick-rum-o- ( ‘Van harte welkom!’ ) 
 
  

mailto:syriedag@gmail.com�
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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 
Dhr. J. Prij
De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug
tel. 0224-573123
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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DAUWTRAPPEN OP HEMELVAARTSDAG 
Rik Laernoes 
 
Donderdag 25 mei – het is nog ver 
weg- gaan we eens iets heel anders 
doen. In alle vroegte,  6.00 uur, willen 
we met elkaar naar het Zwanenwater 
in Callantsoog.   
Bernard Lucas, natuur- en vogelkenner, 
zal ons rondleiden. 
In de wandeling zijn meditatieve mo-
menten, verzorgd door Jan Bruin. 
Na dit dauwtrappen ontbijten we in de 
kerk van Callantsoog. 
Wie mee wil kan zich opgeven bij Rik Laernoes tel. 0224 -218289 of mailen 
naar:  laerburg@kpnplanet.nl 

 
KERKENDEKENS; EEN OPROEP 
Een initiatief van Esmeralda de Vries e.a. uit Leeuwarden (06-55761077) 
 
Beste allemaal, 
1 januari 2017 is het deelproject "Kerkendekens" gestart met als doel om mensen te 
verbinden binnen een kerkgemeenschap.  
 
Het verzoek is om dit mooie instrument de komende "donkere" wintermaanden in te 
zetten om al hakend te praten en al pratend te haken in bijeenkomsten over "Wat 
betekent de kerkgemeenschap voor mij?" en "hoe zijn wij zichtbaar en voelbaar in 
deze samenleving?". 
 
Het burgerinitiatief “De Grootste Gehaakte Deken” wil in 2018 - als Leeuwarden cul-
turele hoofdstad is- de wereld laten zien hoe het thema van dat jaar ("Iepen Miens-
kip"= open samenleving) er uit ziet door de grootste gehaakte deken van de wereld 
neer te leggen. Die deken bestaat uit -naar wij streven- 10.000 gehaakte éénper-
soonsdekens en visualiseert daarmee de kracht, de warmte, de diversiteit, de kleur-
rijkheid en verbinding in een samenleving. Na de uitdaging worden de dekens ge-
schonken aan diverse Goede Doelen die de dekens uitdelen aan mensen die ze nodig 
hebben. 
 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl�
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Waarom? 
In de vaart der Welvaart zijn we het samen uit de Samenleving vergeten mee te ne-
men, We merken in een participatiemaatschappij hoe belangrijk een sociaal netwerk 
is. Echter we zijn vergeten hoe was dat ook al weer? Hoe zette je dat op? Hoe onder-
hield je een sociaal netwerk en hoe zet je dit netwerk in? Door het samenhaken van 
een deken geef je mensen een instrument om kennis en tijd te delen en elkaar daarbij 
zodanig te leren kennen dat ze (indien nodig) elkaar hulp kunnen vragen en bieden. 
Het doel van De Grootste Gehaakte Deken is het verbinden van mensen. het instru-
ment het "haken"(denk aan aanhaken, meehaken, inhaken, omhaken en afhaken) met 
als resultaat een deken. De dekens hebben allemaal de maat 140x200 cm. Patroon, 
kleur en materiaal zijn vrij naar keuze.  
Wij hopen dat je deze oproep wilt verspreiden in het kerkennetwerk, zodat iedereen 
op zijn eigen wijze het instrument kan gebruiken. 
Voor de goede orde benadruk ik dat wij een burgerinitiatief zijn. Geen stichting, vere-
niging met een een bankrekening en zonder salaris. Wij werken zonder geld maar mét 
“people power”. Een heel groot succes! 
Voor meer informatie verwijzen we naar de twee facebookpagina's :
 
De Grootste Gehaakte Deken van de Wereld en Haak je aan? Haken is verbinden. 
Op Twitter zijn we Grote Gehaakte Deken en hebben we "de deken vd dag" met ge-
bruik van #GGDW Instagram gebruiken we onder @ggw2018 
Misschien kunt u dit instrument gebruiken om mensen met elkaar te verbinden. 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met mij opnemen, zie boven. 
 

 

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN 
De Voorbereidingscommissie 
 

7 mei 2016 aanvang 16.45 u.!!!!!! 
Ook onze vrienden uit Nootdorp, de leden van de Schola Cantorum van 
de St. Bartholomeüskerk komen afscheid nemen van de Willibrordus-
kerk in Haringhuizen. In hun fraaie kledij zingen zij niet alleen tijdens de 
viering maar ook drie psalmen vooraf. 
Daarom beginnen wij ca. 15 minuten eerder.  
Na klok luiden en pianospel zingt de Schola psalm 96a ‘Zingt een nieuw 
lied alle landen’. Ds. Fokko Omta van de Fenix-kerk in Nieuwe Niedorp 
is de liturg. De lezingen zijn: Openbaring 4, 1-8, het visioen van de gla-
zen zee en Johannes 16, 16-22,  uit de rede van Jezus over de laatste 
dingen. 
Afbeelding: Jezus met de Emmaüsgangers 
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De Schola sluit de viering af met het grote slotakkoord van de psalmen: psalm 150 III 
uit Gezangen voor Liturgie ‘Looft God in zijn heiligdom’. 
 
 
 
 

De kerk is op 7 mei zoals gebruikelijk om 4 uur open, kwart voor 5 luidt de klok. Dan 
klinken de psalmen 107, 121 en 122. De viering begint om 5 uur. Dringend verzoek uw 
auto buiten het dorp te parkeren. 
 
GEMEENTELEDEN EN 
HUN PASSIE: FAMILIE 
WILSON! 
Wim Voorbraak 
 
Een aantal maanden terug 
schreef ik over Ad Bouterse en 
zijn reis naar voormalig Nieuw 
Guinea en zijn  'drive' om sa-
men met wijlen zijn vrouw Nel  iets te betekenen voor de mensen daar,  daarbij ge-
steund door de vereniging van oud-militairen die dienden in voormalig Nieuw Guinea.  
Deze keer een verhaal over de familie Wilson uit Hoep Noord die veel energie stoppen 
in hun project “Schoolhulp Togo” met als doel een school te bouwen in Yokoe, een 
buitenwijk in Lomé, de hoofdstad van Togo.  
Togo is het geboorteland van Nicolas Wilson. Zelf zit hij bescheiden in een van de ban-
ken achter in de kerk maar de kinderen Cédric, Yanick en Elodie zie je niet over het 
hoofd, betrokken bij alles wat voor de jeugd wordt georganiseerd. 
Togo is voor Afrikaanse begrippen, een klein land, 1,5 keer zo groot als Nederland in-
geklemd tussen Ghana  in het westen en Benin en Nigeria in het oosten en heeft 6 
miljoen inwoners. Het is  maar  60 km breed en bijna 1000 km lang. Het overgrote deel 
van het land is agrarisch en is relatief dun bevolkt, de meeste mensen wonen en/of 
trekken naar de hoofdstad Lomé.  
Er is één verharde hoofdweg van west naar oost, de brommer is het belangrijkste ver-
voermidel.  
Nicolas voelde sterk de drang om zijn moederland te helpen bij haar ontwikkeling. Bij 
de familiebezoeken gingen koffers met spullen mee die ter plaatse snel verdeeld wa-
ren. Gaandeweg kwam hij tot het inzicht dat er iets meer structureels moest gebeu-
ren. Vanaf 2014 zijn Nicolas en Annerieke  Wilson daarom bezig geld bijeen te brengen 
om een school te bouwen. 
Het doel van de school is om gratis onderwijs te geven aan kinderen en vrouwen in 
een achterstandpositie. De “Wilsons”hopen met de school een bijdrage te leveren  om 
mensen in de arme buitenwijk  Yokoé  te helpen zelfstandig en volwaardige burger te 
zijn, zodat ze deel kunnen nemen aan de maatschappij. Onderwijs aan vrouwen moet 
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leiden tot emancipatie en zelfstandigheid. Het streven is om de school uit te breiden 
tot 6 stenen klassen en daarna te gaan werken aan een voorziening voor drinkwater, 
leermiddelen en riolering.  
 

 
Dit is hoe ze de school aantroffen 

 
Afgelopen zomer is  het hele gezin Wilson voor familiebezoek naar het geboorteland 
van vader Nicolas  geweest en hebben de vorderingen van het nieuwe schoolgebouw 

met eigen ogen kun-
nen zien. Het is dui-
delijk dat het zien 
van het schoolterrein 
in Yokoe niet te ver-
gelijken is met dat 
van de Julianaschool 
waar zij zelf op 
school zitten of geze-
ten hebben. 
Foto: 
Je zal  hier  maar 
onderwijzeres zijn, 
waar moet je begin-
nen? 
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De inspanningen van de Stichting 
hebben ertoe geleid dat er  3 
klaslokalen en een toiletgebouw 
met 6 toiletten gerealiseerd zijn. 
Hiernaast zie je het prachtige 
resultaat. De bamboelokalen zijn 
echter nog steeds in ge-
bruik, aangezien het aantal leer-
lingen naar 480 is gestegen. In de 
3 stenen lokalen zitten 80 leer-
lingen per lokaal. De 'bamboe-
lokalen' zijn dus nog hard nodig. 
Meubilair hiervoor ontbreekt 
echter. 
Nicolas en Annerieke hebben 
beiden een onderwijsachter-
grond. Het bestuur van de stich-
ting “Schoolhulp Togo” die zij 
samen opgericht hebben telt daarom nog al wat (oud)leerkrachten maar ook bouw-
kundigen. Hun streven is  een complete school met stenen muren te realiseren in 
2020. Dit betekent dat er vanaf elk jaar een nieuwe klas bij moet komen. Hier gaan zij 
voor, samen met hun stichting. Ze werken samen met een zusterstichting in Togo zelf 
die de bouw van de nieuwe lokalen begeleidt en zorgt dat al het geld uit Nederland op 
de juiste wijze wordt besteed. Meer over de stichting is te vinden op 
www.schoolhulptogo.nl. Hier kunt u ook het banknummer van de stichting vinden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elodie Wilson met haar vader in een nu lege klas 
tijdens de schoolvakantie. 

Het oude met op de achtergrond het eerste deel van het nieuwe schoolgebouw 

http://www.schoolhulptogo.nl/�
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UIT DE ARCHIEVEN 
Wim Voorbraak 
 
Een bericht uit “Onze Kerk” van januari 1978: Dri e van de toen bevestigde kerken-
raadsleden zingen nu, april 2017, nog steeds in de Cantorij! 

 
AAN TAFEL! 
Koos Eriks 

De laatste gemeentemaaltijd van het seizoen, 
even lekker en gezellig als alle voorgaande.  

 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 23 april weer 
een gezellige 'Aan tafel!'- middag gehouden, aanvang 15.45 einde 18.00 u.  
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom. Opgave vóór 
woensdag 19 april  bij: 
Koos Eriks   298387 of Ageeth Spruijt 213220.  
Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. U dient 
deze tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 
272888. 
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ACTIVITEITENROOSTER  APRIL-MEI 2017 
 
8 april zaterdag  Opruimdag in Eenigenburg 9.00 uur Kerkje E’burg 

8 april zaterdag Palmpaasstokken maken 14.00 uur  Grote Kerk 
10 april maandag Rentmeesters DB 9.00 uur Wulpenhof 3 
11 april dinsdag Kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 
12 april woensdag Ilja en Marleen Anthonissen over hun 

werk in  Israël 
20.00 uur Grote Kerk 

13 april donder-
dag 

Moderamen 20.00 uur Grote Kerk 

18 april dinsdag Grote schoonmaak Grote Kerk 9.00 uur Grote Kerk 
18 april  dinsdag College van kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 
19 april woensdag Gespreksgroep L. Kooiman 14.00 uur Grote Kerk 
23 april zondag  Gemeentemaaltijd:”Aan tafel” 15.45 uur Grote Kerk 
23 april zondag Hoed en de Rand met “zwervers” Peter 

van de Steen, zang en gitaar en Jelle van 
der Meulen, zang, accordeon nemen het 
publiek mee op hun zwerftocht in de 
poëzie en zingen mooie, aangrijpende of 
grappige gedichten en eigen liedjes. 

15.00 uur  Kerkje 
 Eenigenburg 

25 april dinsdag 3 abrahamitische godsdiensten en islam , 
deel 1 

19.30 uur Pastorie 
 RK Kerk 

27 april donder-
dag 

Pastorale Raad 19.30 uur Grote Kerk 

28 april vrijdag Bijbelskoken (voorbereiding vanaf 15.00 
uur) 

18.00 uur Grote Kerk 

2 mei dinsdag 3  Abraham. godsdiensten en islam, deel 2 19.30 uur Pastorie 
 RK Kerk 

3 mei woensdag  Inloopochtend 10.00 uur Grote Kerk 
8 mei Maandag  College van rentmeesters 9.00 uur Wulpenhof 3 
14 mei zondag Erna and friends. Deze groep muziek-

vrienden speelt Jazzstandarduit het “Gre-
at America Songbook”met leadzang van 
Erna van Es 

15.00 uur Kerkje 
Eenigenburg 

9-19 mei  Gemeentereis naar Ierland o.l.v. Louise 
Kooiman en Annemarie Ros 

  

13 mei  zaterdag ‘De Schoonheid en Smaak van Syrië’ 13.30 uur Grote Kerk 

16 mei dinsdag College van rentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

25 mei donder-
dag 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag in het 
Zwanenwater 

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

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen



Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

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

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hetzijpernotariskantoor.nl

N O T A R I S S E N

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

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes
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Schagerweg 53, Schagerbrug

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

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hznk.nl

N O T A R I S S E N

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

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

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

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

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

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

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

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

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

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

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

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

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

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

 06 336 386 73

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

SCRIBA
Dhr. J. Prij De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug, tel. 0224 573 123
 e-mailadres: scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR
Mw. B. Plak-van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard, tel. 06 336 386 73
 e-mailadres: pgschagen@nexite.nl
 tevens voor mutaties
 (verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)

VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  Z I E :  www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

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

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. Protestantse Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.
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