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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
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Telefax 0224 - 571234
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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, bereikbaar zie blz.12. 
 
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 

Wik de Visser 
 
Ons Rijk en ons Huis. 

Kunt u daar ook zo van genieten? Als vogels - onzichtbaar met elkaar verbonden -  
door het luchtruim scheren? Soms strijken ze ergens neer om een tijdje later 
weer hun vlucht te vervolgen. Ze blijven bij elkaar en volgen een gezamenlijke 
koers. 
Onder water speelt zich ook zo’n soort tafereel af. Natuurfilms geven dat prachtig 
weer. Hoe in grote slingerende bewegingen een school vissen door het water 
schiet. Het is mooi waar te nemen als vissen worden achtervolgd door roofvissen. 
Door hun groepering lijken ze één grote vis en beschermen zo elkaar.  

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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Vogels helpen elkaar in de lucht en de vissen doen dat in het water. Ieder in zijn 
domein. Ze blijven als groep bij elkaar.  
Wij mensen leven ook in groepen. Meestal wonen we als gezin in huizen. Maar 
we leven ook in grotere verbanden. Zoals dorpen, wijken en steden. Of nog groter 
in landen en verbanden als de Europese Unie of de Verenigde Staten. De veilig-
heid en bescherming zijn daarvoor de grote drijfveer. Een sterk programmapunt 
bij de politieke partijen. 
De aarde is het domein van de mens. De hele schepping is aan ons toevertrouwd. 
Wij zijn de ´rentmeesters´ zoals daar in Bijbel en kerk over wordt gesproken. 
In de beeldspraak van ons geloof wordt de kerk, ook “huis” genoemd. In dit Huis spre-
ken we met en over God. Daar gaat het niet over ons land, maar over God´s Rijk. Dan 
gaat het over ons paspoort, onze doop. Zoals onze interim-predikant ds. Wim Andel 
dat kortelings in de doopdienst van Kylian Veul zo mooi verwoordde aan de kinderen. 
Want over dat Koninkrijk gaat het in de kerk. Daar zijn we mee bezig. Het gaat over 
God, de mensen en hun toekomst. 
Toen ds. Wim Andel mij in een eerder kennismakingsgesprek vroeg wat onze ge-
meente voor mij betekende, kwamen er veel beelden uit dit huis bij mij naar bo-
ven. Ik zag in ons huis allemaal groepen mensen in touw. Allemaal op verschillen-
de manieren met elkaar bezig. Het was alsof ik in een etalage keek, waarin heel 
veel mensen stonden uitgestald. Ik kreeg een soort visioen. 
Ik zag kinderen bezig in de nevendienst. Ik zag en hoorde de cantorij oefenen voor 
een viering. Ik zag een kerkenraad druk in gesprek over allerlei zaken die geregeld 
moeten worden. Pastorale medewerkers in gesprek bij mensen thuis. Een bijbel-
gespreksgroep olv Louise. Het was een veelheid van activiteiten, die gewoon con-
tinu doorgaat. Bijna allemaal vrijwillig. 
Voor mij vormt deze gemeente een groep mensen, waar ik graag mee samen-
woon. Na zoveel jaren leer je elkaar steeds beter kennen en ga je mensen meer 
waarderen. Je merkt dat je elkaar nodig hebt in tijden, waarin je het zelf moeilijk 
hebt. Soms kun je anderen tot steun en hulp zijn. Je wilt en kunt elkaar eigenlijk 
niet meer missen. Sterker nog, het is onze verantwoordelijkheid om er voor el-
kaar te zijn. 
Wij zijn sociale wezens door God geschapen. Net als de vogels en de vissen. 
 
KERKDIENSTEN 
Zondag  14 mei 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Ds W. Andel, Viering Avondmaal, m.m.v. de Cantorij 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
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Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Nellie Meijnikman 
Gastvrouw   Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer  fam. Nicolai 

Woensdag 17 mei 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastoor J. van der Stok 

Donderdag 18 mei 2017 
Zorgcentrum de Caegstaete 
10.45 uur: Adriaan Rodenburg 
 
Zondag  21 mei 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Mw. Ds.  W. Roobol, Nieuwe Niedorp 
1e collecte   Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Annemarie Ros 
Gastheren   Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Nel Saft 
autovervoer  fam. van der Woude 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Pastor Mw. L.J. Kooiman 
Collecte  Onderhoud Kerkje Eenigenburg 
Organist: Ed van Loon 

Woensdag  24 mei 2017 
Zorgcentrum De Bron,  dienst vervalt 

Zondag  28 mei 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Ds. J.C. den Hertog, Alkmaar 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Stijn Meijer 
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Gastvrouw   Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker 
autovervoer  fam. Voorbraak 

Woensdag 31 mei 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastor mw. L.J.  Kooiman 

Zondag   4 juni 2017, 1e Pinksterdag 
Grote Kerk 
9.30 uur    Pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen 
2e collecte   Zending Kerk in Actie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Jan Bruin 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
autovervoer  fam. Schenk 

Maandag 5 juni (2e Pinksterdag) 
RK St Christoforuskerk 
10.00 uur   Pastoor E. Moltzer 
organist  Tjeerd v.d. Ploeg 

Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur dhr. H. van Kampen 

Zondag   11 juni 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Ds W.Andel, Heilig Avondmaal 
Eén collecte   WERELDDIACONAAT 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   René Meijer 
Gastheer   Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
autovervoer  fam. de Visser 

Woensdag 14 juni 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastoor J. van der Stok 
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Donderdag 15 juni 2017 
Zorgcentrum de Caegstaete 
10.45 uur: pastor Mw. L. Kooiman 
  
Zondag  18 juni 2017 
Kerkje Valkkoog 
9.30 uur    Mw. Ds. L. Nagelkerke, Anna Paulowna 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Ed van Loon 
Lector   Adriaan Rodenburg 
Gastheer   Thijs Dekker 
koffie wordt verzorgd door Jos en Maria Vogelsang 
autovervoer  fam. van Zanten 

Woensdag 21 juni 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastor Mw. L.J. Kooiman 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Arjan Plomp 
 
14 mei Exodus 2:23-3:2 God roept Mozes naar Egypte 
21 mei  Marcus 16:9-11 Maria is ooggetuige 
28 mei Titus 1:5-9 De opdracht van Titus 
4 juni (Pinksteren) Titus 2:11-15 De boodschap van de Redder 
11 juni Exodus 4:1-31 Het teken dat de HEER door Mozes spreekt 

BIJ DE DIENSTEN EN TERUGBLIK 
Wim Voorbraak, Nelie Wagenaar, Wim Andel 
 
De meeste voorgangers deze maand behoeven  geen verdere introductie meer. Op 28 
mei gaat Ds Jan den Hertog voor. Hij was predikant in Alkmaar Oost en Oudorp en is 
sinds kort met VUT. 
Zondag 14 mei vieren we met Ds Wim Andel het Heilig Avondmaal en verleent de Can-
torij medewerking aan de dienst. Dat is toepasselijk, want het is de vijfde zondag van 
Pasen met de naam “Cantate”.  

Op zondag 21 mei is er weer een dienst ‘tussen kerk en kunst ’in het kerkje van Eeni-
genburg. Het onderwerp is ‘St. Patrick van Ierland. Er zal muziek te beluisteren zijn o.a. 
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The Irish blessing. Louise zal misschien ook wat materiaal uit Ierland mee brengen. De 
dienst begint om 10.30 uur, voorganger is dus Louise Kooiman en organist is Ed van 
Loon. Iedereen is van harte welkom. 
Op tweede Pinksterdag is er om 10 uur een viering in de RK Christoforuskerk 
georganiseerd door de Raad van Kerken Schagen. Voorganger is dan pastoor 
Eduard Moltzer. Ook catechete Monica Wildenboer werkt mee aan de viering. 

Hoogtepunten! 
Zo heet de pagina op onze websi-
te www.pgschagen.nl waar een 
terugblik te vinden is op de acti-
viteiten bij ons in de kerk. Flitsen 
van recent nieuws zijn te vinden 
op de homepage. Daar wordt al 
verwezen naar de rest van de 
foto’s over hetzelfde onderwerp. 
Na enkele weken is nieuws niet 
meer actueel en verhuist het 
naar de pagina Hoogtepunten. 
Inmiddels kunt op deze pagina 
terugkijken tot Palmzondag 2015. 
Na passies in ’t Zand, Schager-
brug en bij ons in de Grote Kerk 
volgde de dienst op Palmzondag 
met aan het eind van de dienst 
het defilé  van de kinderen met 
hun palmpaasstokken.  
Na afloop van de dienst zijn door 
dezelfde kinderen de kratten met 

levensmiddelen naar de voedsel-
bank gebracht. De stiltevieringen 
op maandag en dinsdag in de 

stille week  kennen een vaste groep bezoekers die in wel in aantal afneemt. Op 
woensdag was de laatste sobere maaltijd gevolgd door de presentatie van de familie 
Anthonissen, zie elders in het blad. De avondmaalsdienst in de Caegstate trekt steeds 
minder bewoners, slechts 5 dames, deze keer. Een tiental gemeenteleden, voor een 
deel “aanhang van de cantorij”, en de volledige Cantorij zorgde er voor dat deze da-
mes zich niet alleen voelden. De vieringen op Goede  Vrijdag en 1e paasdag trokken de 
meeste bezoekers. De viering van de paasnachtdienst op zaterdagavond trekt voor-

Zelfs de palmtakken ontbraken deze keer niet in de 
kerk op palmzondag 

http://www.pgschagen.nl/�
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alsnog niet meer bezoekers dan de vroegere paaswake dienst, vroeg op de paasmor-
gen. Foto’s en filmpjes van de vieringen zijn terug te vinden op de webpagina “Hoog-
tepunten”. Kijk vooral nog eens het mooi gezongen Ave Verum van de Cantorij terug 
en het optreden van het kinderkoor in de paasmorgendienst. Enkele foto’s van deze 
vieringen  vindt u ook verspreid in dit blad. 
 
MEELEVEN  EN FELICITATIES 
Louise Kooiman 
 
Op 7 mei a.s.  is de familie Dekker in de Caegstate  60 jaar getrouwd. Samen met hun 
dierbaren willen ze dit vieren. Wij wensen hen alle goeds voor in de toekomst samen 
met allen die van hen houden. 
We leven mee met mevrouw de Jonge- de Boer, die is geopereerd en een nieuwe knie 
heeft gekregen. We wensen haar veel sterkte en kracht toe en hopen dat zij goed mag 
herstellen. In onze gemeente zijn er ook mensen die ziek zijn of zich niet goed voelen 
en dat niet altijd naar buiten toe brengen. 
Dit kan een lichamelijke oorzaak hebben maar soms ook een geestelijke. Wij wensen 
allen Gods nabijheid toe en dat zij zich gedragen mogen weten door zijn liefde.  

BEDANKT 
Louise Kooiman 
 
Na het hartinfarct van mijn man Hein hebben wij heel veel medeleven ontvangen van 
de gemeente uit Schagen. Het heeft ons heel erg goed gedaan. 
Inmiddels zit hij in een revalidatietraject  en gaat twee keer in de week naar Hoorn, 
daar wordt gekeken wat zijn mogelijkheden nu zijn en kan hij weer conditie opbou-
wen. Hij is thuis en het gaat gelukkig goed met hem en we zijn heel dankbaar dat dit zo 
mocht lopen. 
Heel hartelijk dank voor alle betrokkenheid, het was hartverwarmend. 
 
VAN DE INTERIM SCRIBA 
Jan Prij 
 
De vergadering van de kerkenraad was op dinsdag 11 april. 
Ds. Andel opent de vergadering met het lezen van de dagtekst uit Taizé (Marc 14: 32-
42), enkele hierop reflecterende woorden en het voorgaan in gebed. Vervolgens 
spreken we met elkaar over de manier van vergaderen en met elkaar omgaan. Een 
belangrijk gegeven is dat de leiding van de kerkelijke gemeente niet is toevertrouwd 
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aan individuen maar aan vergaderingen, de kerkenraad en aan meerdere vergaderin-
gen (classes en synode).  
Om als vergadering goed leiding te kunnen geven is het noodzakelijk dat er een sfeer 
is waarin de leden zich open kunnen/durven stellen. Ds. Andel heeft in zijn eerste 
kwartaalrapportage gesteld dat naar zijn observatie de onderlinge betrokkenheid in 
onze kerkenraad niet optimaal is. Over deze stelling ontspint zich een gedachtewisse-
ling waarin alle aanwezigen hierover hun persoonlijke mening geven. Voorzitter Pau-
lien Knol sluit deze gedachtewisseling af met een conclusie dat het fijn is geweest dat 
er ruimte was om dingen te benoemen die ons hoog zitten. Als verbeterpunten 
noemt ze het ‘rondje ruis’ (dit is het benoemen en zo mogelijk wegnemen van ondui-
delijkheid over kerkgerelateerde afspraken en besluiten), het vragen naar hoe we er 
persoonlijk ‘in zitten’ en het geven van duidelijkheid over de onderwerpen die in de 
kerkenraad besproken moeten worden. Het moderamen moet hierover met een 
voorstel komen. 
Het volgende agendapunt is een nabespreking over de gemeenteavond van 22 maart. 
Er is een wat dubbel gevoel bij verschillende ambtsdragers, aan de ene kant is het zo 
dat op de avond naar voren kwam dat er geen grote behoefte is aan veranderingen. 
Aan de andere kant echter hoor je en voel je ook om je heen in de kerk een gevoel 
van urgentie dat er wat moet gebeuren. Veel ambtsdragers kennen dat gevoel van 
urgentie. Dat er geen schokkende veranderingen zijn voorgesteld op de gemeente-
avond vindt er zijn oorzaak wellicht ook in dat de aanwezigen meelevende kerkleden 
zijn die de huidige vorm nog steeds acceptabel vinden. Er wordt gesuggereerd dat het 
misschien ook verstandig is om besprekingen te beleggen met deelgroepen uit de 
gemeente.  
Afgesproken wordt de klankbordgroep te vragen om, mede op basis van de opmer-
kingen die in het verslag van de gemeenteavond zijn opgesomd en met enkele sug-
gesties die vanuit de kerkenraad zijn aangedragen, met concrete voorstellen te ko-
men. 
Ook wordt afgesproken dat Paulien Knol en Wieb Koedijk met een voorstel komen 
voor de enquête over de aanvangstijdstippen van de kerkdiensten. 

Ds. Andel heeft conform de afspraak een eerste tussenrapportage geschreven die nu 
door de kerkenraad besloten wordt. De kerkenraad is blij met en kan zich goed vinden 
in de uitgebreide rapportage. Op basis van de rapportage en de ervaringen tot nu toe 
besluit de kerkenraad dat het contract van Ds. Andel wordt verlengd met een half 
jaar. Dit betekent dat hij blijft tot eind december. Mocht er eerder een nieuwe predi-
kant zijn gevonden dan zal Ds. Andel ook eerder vertrekken. Over de nieuwe predi-
kant wordt besloten dat hierbij uitgegaan kan worden van een formatie van 0,7 fte. 
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Andere mensen helpen geeft ook veel plezier: lossen van de spullen bij de voedselbank Kop 

van Noord. 

Vervolgens hebben we de rapportages van de pastores en diverse raden en colleges.  
Hier worden lopende zaken besproken en gedeeld en enkele knelpuntjes opgelost.  

Als laatste agendapunt de ingekomen stukken. 
− We krijgen visitatie op 7 juni. Bij deze visitatie is er ook een gemeentespreekuur 

waar gemeenteleden de gelegenheid krijgen om met de visitatoren te spreken. 
Het exacte tijdstip is nu nog niet bekend maar zal naar verwachting in de middag 
zijn.  

− Op 11 juni is er een buitendienst bij de Marlequi in Warmenhuizen. Deze buiten-
dienst komt tot stand door een samenwerking tussen de Gereformeerde Kerk 
Krabbendam, PG Zijpe en de Gefedereerde Gemeente Harenkarspel. Onze kerk 
doet niet mee maar zal wel een flyer ophangen. 

− De Gefedereerde Gemeente Harenkarspel heeft onlangs besloten dat ze willen 
fuseren tot de PG Harenkarspel (hierna te noemen PGH). Dit houdt kerkordelijk in 
dat er een eenduidige grens moet worden vastgesteld tussen de PGS en de PGH. 
Hierover worden al sinds de fusie tot de PKN in 2004  gesprekken gevoerd met ver-
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tegenwoordigers van onze kerk. Deze hebben nooit geleid tot overeenstemming. 
Op basis hiervan heeft de PGH i.w. het Breed Moderamen (BM) van de classis ge-
vraagd de grens vast te stellen. Het BM heeft dat gedaan in zijn vergadering van 4 
april jl. en dit besluit op 10 april jl. aan ons meegedeeld. Dit besluit houdt in dat de 
gehele postcode 1744 zal behoren tot het geografisch gebied van de PGH. Een con-
sequentie hiervan is dat de kerk en begraafplaats van Eenigenburg en Valkkoog op 
het geografisch gebied van de PGH zullen liggen. Hoewel het BM stelt dat hij hier-
tegen geen juridische bewaren ziet wordt er door verschillende kerkenraadsleden 
ernstig bezwaar gemaakt tegen deze in hun ogen onevenwichtige besluitvorming. 
Zij verzoeken dan ook een herziening van deze uitspraak te vragen. Hoewel er in de 
kerkenraad nogal verschillend wordt gedacht over de consequenties van het besluit 
van het BM wordt door de kerkenraad besloten het BM te vragen dit besluit te her-
zien. Dit is inmiddels gebeurd. 

De vergadering wordt gesloten door Annemarie Voorbraak met een mooi gedicht. 
 

VAN DE INTERIM PREDIKANT 
Wim Andel 
 
Kerkelijk werker Louise is (samen met Annemarie Ros als leiding) met een aantal ge-
meenteleden op reis naar Ierland, in de voetsporen van Sint Patrick. Dat geeft voor mij 
de veelzijdigheid aan van de PG Schagen. Intussen gaan mijn werkzaamheden gestaag 
verder.  
Na het eerste kwartaal van mijn inzet is de eerste tussenrapportage besproken in de 
kerkenraad. Er is tevredenheid over de invulling van de opdracht en ik ben verheugd 
dat de kerkenraad heeft gekozen voor een vacature van de predikant van 70 %. Dat 
betekent dat kerkelijk werker en predikant ieder 28 uur per week tot hun beschikking 
hebben. Wat dit concreet betekent voor het profiel van de predikant die we zoeken is 
onderwerp van gesprek geweest in de Klankbordgroep. We hebben vanuit mijn tus-
senrapportage over de identiteit van de PG Schagen gesproken.  
Een citaat: “Ook de behoefte aan diversiteit van de liedcultuur, vind ik opvallend. Naast 
het meer klassieke genre van de geloofsliederen blijkt er ook behoefte aan Opwekking. 
Tevens is er ruimte om popmuziek te beluisteren tijdens de eredienst. In gesprekken 
met ouderen èn jongeren blijkt er nog altijd veel waarde gehecht te worden aan de 
preek. Deze komt vanzelfsprekend voort uit de gelezen Schriftgedeelten, maar heeft 
liefst wel een link met ons persoonlijk leven in deze tijd en cultuur. Ik spreek in deze 
liever van diversiteit dan van tegenstellingen. Het is mijns inziens een grote uitdaging 
om een profiel van de gemeente te ontwikkelen dat ruimte biedt aan zoveel mogelijk 
meningen zonder dat het smakeloos wordt.”  



   12  
  

De planning is dat we half juni een en ander uitgewerkt hebben en het aan de kerken-
raad en gemeente kunnen voorleggen. Wat ons betreft beginnen we dan zo gauw 
mogelijk met een beroepingsprocedure. 
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.  
 

 
Het aftellen tot Pasen in de paasmorgendienst is begonnen onder leiding van Annemieke 

Plomp 
AFWEZIGHEID PASTOR LOUISE KOOIMAN 
Gemeentereis.  
 
Van 9 – 19 mei is pastor Kooiman afwezig. Samen met nog 34 andere mensen uit de 
gemeente, zowel  Protestant als Katholiek gaan we naar Ierland.  
Voor dringende pastorale situaties is er vervanging geregeld.  
U kunt contact opnemen met dhr. Jan Prij, De Kroft 1, Schagerbrug. Telefoon 0224-
573123  
  

mailto:w.andel@pkn.nl�
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Koningsspil 42

1834 TG Sint Pancras 

06 - 48 52 78 30

info@vesteringadministratie.nl

Financiële administratie, Jaarrekening, Salarisadministratie,
Belastingaangifte en Advies

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

Grote Kerk, 
Markt, Schagen
VERHUUR 
van ruimtes voor 
vergaderingen 
(20 tot 40 p.) 

en kerkzaal voor concerten, 
bijeenkomsten e.d. (350 p.). 
Voor informatie en reservering kunt u 
contact opnemen met 
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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VAN DE ADMINISTRATEUR: COLLECTEOPBRENGST 1e KWARTAAL 2017 

Brenda Plak 
1e kwartaal 2017  

         
  

1e 2e Totaal  kerk diaconie afdracht 
 

         
         1-1-2017 

 
65,90 54,70 120,60 65,90 54,70 

  8-1-2017 
 

98,75 104,39 203,14 98,75 104,39 
  

15-1-2017 
 

77,95 81,90 159,85 77,95 
 

81,90 
Catechese en edu-
catie  

15-1-2017 E'burg  30,70 
 

30,70 30,70 
   

16-1-2017 

E'burg 
leken 
dienst  59,00 

 
59,00 59,00 

   
22-1-2017 

 
287,13 

 
287,13 

  
287,13 

RvK tbv voedsel-
bank  

29-1-2017 
 

132,85 113,20 246,05 132,85 113,20 
  5-2-2017 

 
157,61 

 
157,61 

  
157,61 Werelddiaconaat  

12-2-2017 
 

57,20 57,85 115,05 57,20 57,85 
  19-2-2017 

 
122,24 97,15 219,39 122,24 97,15 

  26-2-2017 
 

96,45 103,67 200,12 96,45 103,67 
  5-3-2017 

 
101,12 91,95 193,07 101,12 91,95 

  
12-3-2017 

 
114,85 118,06 232,91 114,85 

 
118,06 

KIA voorjaarszen-
ding 

19-3-2017 
 

92,85 89,05 181,90 92,85 
 

89,05 
Stg. Schagen-
Roemenie 

19-3-2017 
deur 
collecte 539,55 

 
539,55 

 
539,55 

 

Afrika (diaconie 
verdubbeld het) 

26-3-2017 
 

64,95 94,67 159,62 64,95 
 

94,67 
KIA binnenlands 
diaconaat  

         
         Totaal  

 
2.099,10 1.006,59 3.105,69 1.114,81 1.162,46 828,42 

  
VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk, voorzitter diaconie 

In de kerk wordt een groot gedeelte van het werk gedaan door vrijwilligers. Daarom 
een oproep. Hoe meer vrijwilligers hoe minder werk voor elke vrijwilliger. Nu moeten 
we helaas vaststellen dat het aantal vrijwilligers afneemt en dus het werk voor de 
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“overblijvers” toeneemt. De vraag is dan ook of u mee wilt werken in de diaconie. 
Zoals het spreekwoord zegt “Vele handen maken licht werk”. Het gaat erom dat we als 
gemeente de zaak draaiende kunnen houden. Dus geef u op voor werk waar u denkt 
geschikt voor te zijn. Bv bezoekwerk, bloemengroet brengen of vergaderwerk. Ik hoop 
dat de animo om zich op te geven groot zal zijn. Alvast bedankt. 

Iets anders. De diaconie is er voor de minder bedeelden, zowel in eigen gemeente als 
daarbuiten.  Het “probleem” waar we tegen aanlopen is dat mensen niet graag te 
koop lopen met het feit dat ze in een moeilijke financiële positie zitten. Dit zorgt er-
voor dat de diaconie deze mensen niet kan “vinden”. We zouden graag meer mensen, 
want we weten dat ze er zijn, helpen. Dus als u hulp nodig heeft of als u iemand kent 
die hulp nodig heeft laat het ons dan weten. De privacy is gewaarborgd, dus niemand, 
buiten de diaconie om, zal er weet van hebben. U kunt één van de diakenen hiervoor 
benaderen. Hun namen vindt u op de website www.pgschagen.nl 
 
ROMMELMARKT 
Louise Kooiman, Annemarie Ros, Ineke Schenk en Gonnie Smit 
 
Zaterdag 3 juni is de jaarlijkse rommelmarkt (9.30 - 15.00 uur). Het belooft weer een 
leuke dag te worden. We hebben bloemenverkoop, koffie/thee met wat lekkers staat 
voor u klaar en u kunt heerlijk snuffelen tussen de tweedehands boeken en spullen. U 
komt toch ook? 
Maar we hebben nog wel uw hulp nodig. Heeft u nog leuke tweedehands spullen, 
speelgoed 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 op zondag  14, 21 en 28 mei inleveren, voor of na de 
dienst. Wilt u nog meehelpen: heel graag! U kunt zich opgeven bij Annemarie Ros (06-
20685770, arosthijms@gmail.com). 
Tot zaterdag 3 juni! 
 
 
RAAD VOOR VIEREN EN LEREN 
Rik Laernoes 

http://www.pgschagen.nl/�
mailto:gonniesprosper@gmail.com�
mailto:jaapineke@hotmail.com�
mailto:arosthijms@gmail.com�


   16  
  

DANSEN en VECHTEN 

∙HIER ∙ STA ∙ IK ∙ 

MET MAARTEN LUTHER 

Kees van der Zwaard als Luther 

Op vrijdag 15 september komt Kees van der Zwaard - 
schrijver, scenarist, theoloog, theatermaker - naar de 
Grote Kerk in Schagen. 

Van der Zwaard geeft een bijzondere voorstelling met 
Luther in de hoofdrol. 

Uit de flyer:  
‘Een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije 
wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.’ 

In het Lutherjaar - 500 jaar Reformatie – stellen wij ons de vraag waar wij zelf staan.  

De Raad voor Vieren en Leren nodigt u, en in het bijzonder ook jongeren, van harte uit 
voor deze voorstelling. Nadere informatie volgt, maar noteert u de datum alvast in uw 
agenda. 

 

Datum: vrijdag 15 september 2017 Plaats: Grote Kerk Schagen Tijd: 20.00 u. 

ROUWKRING 2016-2017 
In december zijn wij begonnen met de rouwverwerkingsgroep.  
Wij waren met 9 mensen. 7 dames en 2 heren. 
Louise en Coby leidden de groep. Coby voor de koffie/thee en koekjes en gedichten. 
Louise voerde de gesprekken aan. 
Op één dame na, hadden wij allemaal onze partner verloren en één dame zelfs twee. 
En een dame kwam voor het verlies van haar ouders, broers en zus. 
Helaas moest deze dame stoppen, omdat haar man ernstig ziek werd. 
Wij zijn acht keer bij elkaar geweest en naarmate dat wij elkaar beter leerde kennen, 
werd de groep hechter. 
Ieder had zijn eigen verhaal en verwerkte zijn/haar verdriet, op zijn/haar eigen manier. 
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Iedereen gaat er anders mee om. 
Het waren gezellige middagen en er werd ook gelachen. 
Alleen jammer was het, dat het vaak erg koud was en wij er met kippenvel zaten. 
 
Als afsluiting gaan wij nog een dagje weg met elkaar, en wij hopen dat, dat een gezelli-
ge dag wordt. 
Louise en Coby nogmaals hartelijk dank voor deze middagen en wij sluiten zoals ge-
woonlijk af met een gedicht: 
 
Huil niet"... 
 
Nu ik dood ben hoef je niet te huilen 
Om mij die langzaam uit dit leven gleed 
Want ik geloof zoals dat vanouds heet 
Dat de dood slechts is een kwestie van ruilen. 
 
Toen ik tevreden mijn ogen toedeed 
Kon ik dit aards bestaan hier verruilen 
En veilig in Gods nabijheid schuilen 
Er was een eind aan al mijn menslijk leed. 
 
Huil daarom niet, zo wil ik je vragen 
Maar laat je ook door dit geloof dragen 
Opdat voor jou ook gelden gaat misschien 
Dat mensen die over de dood heen zien 
Vertrouwen op leven en bovendien  
Dat God met hen zal zijn alle dagen. 
 
Met vriendelijke groet Tiny en Margriet 
 
DAUWTRAPPEN OP HEMELVAARTSDAG 
Rik Laernoes 

Donderdag 25 mei – HEMELVAARTSDAG- kunnen we dauwtrappen bij het Zwanenwa-
ter. Iedereen die daar bij wil zijn, melde zich aan bij ondergetekende. 

Bernard Lucas en Freek Kalsbeek leiden ons daar rond en vertellen iets van de natuur 
en de vogels die daar te zien zijn. Wie geen lid is van natuurmonumenten betaalt € 
2,00 toegang.  In de wandeling zijn enkele meditatieve momenten ingebouwd die ver-
zorgd worden door Jan Bruin. 
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We maken een grote wandeling van 4,5 km.  Wandelschoenen aanbevolen. Ook een 
flacon water en anti-muggenspray zijn handig. Wie een verrekijker heeft, neem die 
dan vooral mee. De opzet is kijken en luisteren naar de natuur. Het moet dus stil zijn; 
honden niet toegestaan. 

Na afloop is er een ontbijt in de kerk van Callantsoog. Ook is iedereen welkom bij de 
kerkdienst aldaar. Bij slecht weer wordt de tocht afgeblazen, maar vooralsnog rekenen 
we op een prachtige Hemelvaartsdag. 

Opgeven via de mail: laerburg@kpnplanet.nl  of telefonisch 0224 218289 bij Rik Laer-
noes 

P.s. Iedereen die meewil zorgt dat hij/zij om 06.00 uur bij de ingang van het Zwanen-
water is. 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
OUDEREN- GESPREKSGROEP. 
Op dinsdag 20 juni zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
Het thema zal zijn:  Ik voel me zo alleen. 
Een miljoen Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam, blijkt uit een onderzoek. 
Wat is er negatief en wat positief aan eenzaamheid 
Graag gaan we samen daarover in gesprek. 
 
BIJBELGESPREKSGROEP 
Op woensdag 5 juli is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote kerk op de 
Markt. We beginnen om 14.00 uur. 
 
Het thema zal zijn: Woorden en daden. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
ILJA EN MARLEEN WAREN WEER IN SCHAGEN 
Wim Voorbraak 
Langzamerhand traditie in de stille week voor Pasen: een bezoek van Ilja en Marleen 
Anthonissen. We zijn al lang niet meer de enige gemeente waar zij langs gaan: bijna 
alle dagen van hun verlof in Nederland geven zij toelichting op hun werk in PKN kerken 
in Nederland. Ging het vorige keren over Israel en Palestina, de verscheidenheid van 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl�
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mensen en religies die ze daar aangetroffen hebben en de stroeve manier waarop 
allerlei zaken in de praktijk voor expats (buitenlanders opgegroeid in een andere cul-
tuur) verlopen, deze keer ging het over hun werk zelf. Een geschikt moment voor eni-
ge retrospectie: volgend jaar loopt hun contract met KerkinActie af. Inmiddels zijn Ilja 
en Marleen gevraagd of zij door willen gaan met hun werk. 
 

Foto links: ·Het presentje voor de 
gemeente wordt zo langzamer-
hand ook traditie. Ditmaal een 
herderspaar met schapen en dat 
helemaal van schapenwol ge-
maakt door een minder valide 
Palestijnse. Te bezichtigen in de 
Hans Leijdekkerszaal.  
 
Het totaal beeld is positief maar 
er zijn nog wel wat “maren”. Ilja 
en Marleen zijn weliswaar uitge-
zonden door KerkinActie maar in 
Israël hebben ze beiden daar een 

locale werkgever: Marleen is formeel in dienst van de Duits Lutherse gemeente in 
Jeruzalem terwijl Ilja werk bij het “Bible College” in Bethlehem. Marleen houdt zich 
bezig met pastoraat onder daar wonende Nederlanders. Steeds meer wordt op hun 
een beroep gedaan door reisorganisaties om daar ter plaatse over hun ervaringen in 
Israël en Palestina te vertellen. De meer traditionele Duits Lutherse Kerk zou zien dat 
Marleen meer kerkdiensten voor Nederlanders zou organiseren. Marleen heeft zelf 
vastgesteld dat daaraan bij de doelgroep weinig interesse voor is.  Wat betreft de 
voorlichting aan groepen wordt ook souplesse van Marleen en Ilja gevraagd. Er is on-
der Nederlandse christenen nogal wat diversiteit in de benadering van de gespannen 
relatie tussen Joden, Israëliërs en Palestijnen. Marleen en Ilja propageren het verbete-
ren van de relaties tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Dit is ook de lijn van 
KerkinActie. Om die reden is er wel eens een afspraak afgezegd door groepen die voor 
100 procent de Israëlische zaak steunen. 
Ilja is op het “Bible College” met van alles bezig, doet daar nuttig werk maar heeft wel 
het gevoel dat onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de vakgebieden waarvoor hij 
gekwalificeerd is en nog meer zou kunnen betekenen voor de school dan nu al het 
geval is. 
Marleen heeft er een nieuwe uitdaging bij. Ze zit in het schoolbestuur van de school 
waar hun kinderen naar toe gaan. Daardoor is zij ook betrokken bij de totale gang van 
zaken binnen de school maar ook bijvoorbeeld bij de aanname van leerkrachten. Het is 
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duidelijk dat dit “soms lopen op eieren is” in een samenleving waar zoveel vooroorde-
len zijn ten opzichte van elkaar, soms niet eens persoonlijk maar omdat de omgeving 
verwacht dat men een vooroordeel ten opzichte van personen heeft. 
Veel van de ervaring van Ilja en Marleen zijn terug te lezen in hun maandelijkse we-
blogs. Via onze website komt u gemakkelijk bij hun weblog terecht. Voor wie nog geen 
regelmatige lezer is, zijn de oudere weblog’s ook interessant. Ze geven een goed beeld 
van hoe ingewikkeld de samenleving in Israël/Palestina is. Een positieve afsluiting: de 
kinderen hebben het nog steeds geweldig naar het zin.  Ze genereren zelfs werk voor 
hun ouders. Juist door contacten van de kinderen komt men weer op het spoor van 
andere Nederlanders.  
Ook deze avond heb ik weer enorm respect gekregen voor het doorzettingsvermogen 
dat het gezin Anthonissen toont. Zij verdienen ons gebed bij hun werk, ook tijdens de 
gebeden in de zondagse kerkdienst.  

CHILDREN: OUR FUTURE 

Wim Voorbraak 
 

 
In de rubriek  “gemeenteleden en hun passie” deze maand onze diaken Wieb Koedijk 
en zijn stichting “The children: our future!” 
 
Wanneer je bij Wieb thuis komt is het direct duidelijk dat je bij iemand bent met een 
enorme interesse voor Afrika. En dan niet voor de Afrikaanse natuur, waarvoor te-
genwoordig veel mensen Afrika als reisbestemming kiezen, maar vooral de mensen. 
Foto’s van die reizen hangen aan de wand. Uit hout gesneden beelden van Afrikaanse 
kunstenaars vullen de kamer. Veel Afrikaanse landen heeft hij, vooral in zijn jongere 
jaren bezocht, voorwerpen die hem aanspraken heeft hij daar gekocht of later in Ne-
derland omdat ze te groot waren om mee te nemen. De laatste 20 jaar is Oeganda zijn 
reisdoel. Dat heeft met zijn stichting “Children: our future” te maken.  Oeganda is een 
voormalige Engelse kolonie, die grenst aan het Victoriameer. Misschien bij ons nog het  
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meest bekend door 
Idi Amin, een  leider 
die op gruwelijke 
wijze omgingen met 
mensen die niet tot 
zijn stam behoorden. 
Maar ook zijn opvol-
gers Obote  en te-
genwoordig  
Museveni waren/zijn 
allemaal niet veel 
beter. Zo verschuiven 
de geldstromen van-
uit de overheid door 
de tijd heen naar dat 
deel van het volk 
waarvan de stamlei-

der aan de macht is.  Het land  grenst aan het Victoriameer, de voertaal is Engels en 
daarnaast zijn er nog de stamtalen (bv Luganda) en Swahili. 
Het is in dit land daar waar Wieb zo’n 20 jaar geleden  in gesprek raakte met een ver-
pleegster in opleiding en waar de toekomst van de kinderen van haar zus te sprake 
kwam. Kinderen zonder schoolopleiding hebben geen toekomst in een regio  waar 
werk in een stedelijke omgeving toch al schaars is. Rekenen en lezen zijn dan ook eer-
ste vereiste. De staatsscholen kennen klassen van 90 kinderen met één docent: de 
kwaliteit laat zich raden. Betere leerkrachten beginnen dan ook hun eigen school en 
runnen die van schoolgeld van de ouders van de kinderen. Wieb werd gevraagd of hij 
niet het schoolgeld van 3 kinderen wilde doneren. Dit was het begin. Toen hij het jaar 
daarop terug ging om te kijken hoe het met de kinderen ging, bleek in het zelfde gezin 
ook nog een invalide jongen aanwezig. In de Afrikaanse samenleving wordt invaliditeit 
gezien als “een straf van God”, - vul zelf de God maar in- met als gevolg dat zo’n kind 
helemaal genegeerd wordt.  Na het tweede jaar betaalt hij de schoolgang van 4 kinde-
ren, het werden er 16, daarna 30. Toen werd duidelijk dat dit allemaal niet door één 
persoon opgebracht kon worden en dat je ook moet profiteren van de fiscale moge-
lijkheden bij het doen van schenkingen.  
De ANBI stichting “Children our future” werd opgericht, Ger Dekker, een andere dia-
ken uit onze gemeente, werd penningmeester en een oud collega van Wieb secretaris. 
De website is gebouwd door dezelfde studenten die onze PGSchagen website hebben 
gebouwd. Kleinschaligheid qua organisatie, omvangrijk qua hulp. Inmiddels worden 
zo’n 50 kinderen geholpen die op scholen (lagere school) en  kostscholen (middelbare 
school) in Kampala en Masaka zitten. Een pater ter plaatse zorgt voor de betalingen en 
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checkt de schoolresultaten en is betrokken bij de selectie van de vervolgopleiding. 
Iedereen wil naar de universiteit maar vaak biedt een andere opleiding meerperspec-
tief op werk. Wieb gaat zelf ook elk jaar terug om te checken of alle geld de juiste be-
stemming krijgt. 
Ook in dit deel van Afrika wordt het leven steeds zwaarder. Als gevolg van misoogsten, 
verdubbelt de prijs van de “pap en bonen”.  Soms is er maar geld voor één maaltijd 
per dag, fruit komt al helemaal niet meer in beeld. Tijdens de schoolvakanties missen 
de kinderen de schoolmaaltijden en wijken ze uit naar oma “op het platteland”, waar 
vaak nog wel wat te eten is. Extra reden voor Wieb om door te gaan met zijn stichting. 
Meer over de stichting is te lezen op de website http://www.thechildrenourfuture.nl/.   
Daar vindt u ook hun banknummer voor een gift. Sinds afgelopen zomer worden in de 
kerk ook beelden verkocht ten bate van de stichting, gecreëerd uit brokken zeepsteen. 
De beelden hebben een houten of marmeren voet wat mede de prijs bepaalt van zo’n 

kunstwerk. Wij 
hopen dat tijdens 
de komende West-
friese donderda-
gen op deze wijze 
ook weer geld 
wordt gegene-
reerd voor de kin-
deren van Oegan-
da. Opbrengst van 
de beelden die in 
de Hans Leijdek-
kerszaal worden 
verkocht is voor 
de Stichting Child-
ren our future. 
 

 

VOOR EEN KLEURIG VOORJAAR NAAR DE WERELDWINKEL SCHAGEN 

Hans Nusink 
 
Het is voorjaar. Dat vind je ook terug in de Wereldwinkel Schagen op de Markt onder 
de toren van de kerk. 
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Een mooi voorbeeld is de ronde wanddecoratie van kleurrijke vlinders. Deze wordt 
gemaakt op het Indonesische eiland Bali. In een klein dorpje werken de ambachtslie-
den onder de bananenbomen. Van metaaldraad en -plaatjes maken zij onder andere 
deze vlinderdecoraties. Het bedrijf betaalt zijn werknemers een goed loon, ruim boven 
het minimum, in de hoop dat zij niet snel weer weg gaan. Een ander voorbeeld van 
goed personeelsbeleid is dat de medewerkers vrij krijgen om naar een heilige ceremo-
nie te gaan. Belangrijk in het leven van de bevolking op dit  Hindoeϊstische eiland. 
Naast de vaste medewerkers werkt het bedrijf met thuiswerkers. Deze mensen krijgen 
de losse onderdelen thuisbezorgd en werken voor een, voor Balinese begrippen, riant 
loon met een, door het bedrijf, geleverd, soldeerapparaat. Zo is hij bij zijn vrouw thuis 
en kan hij zijn hanen verzorgen. 
Ook uit Indonesië komen de zon met mozaïek ingelegd en de aardewerken vazen in 
een zacht blauwe kleur. De leuke kleine tasjes en rugtassen zijn gemaakt in India. De 
zomerse kettingen van de Taquanoot worden gemaakt in het Zuidamerikaanse land  
Equador. De Taquanoot wordt ook wel het ivoor van de palmboom genoemd. Net zo 
wit als echt ivoor. Voor de halskettingen wordt de noot echter in vele kleuren geverfd. 
Voor meer informatie zie: www.wereldwinkelschagen.nl 
 
 ALLERLAATSTE WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN 
De Voorbereidingscommissie 
 
28 mei 2017 
‘De moerbeitoppen ruischten, God ging voorbij’, het bekende gedicht van Nicolaas 

Beets, zal klinken vooraf aan het allerlaatste oecumenisch avondgebed 
in de oude kerk van Haringhuizen. Jan Schraal heeft van de voor ‘Ha-
ringhuizen’ gecreëerde melodie van Willem Vogel een vierstemmige 
zetting geschreven die gezongen zal worden door de Mannengroep 
onder Jans leiding. 
Maar ook de Laurenscantorij Haringhuizen o.l.v. Jan Bruin werkt mee. 
Samen met de gemeente zingen zij vierstemmig ‘Blijf bij ons, Heer, 
verzamel om U heen’. Op deze ‘Wezenzondag’ - de zondag tussen He-
melvaart en Pinksteren - zullen de vier pastores van de voormalige 
gemeente Niedorp een onderdeel van de laatste kerkelijke dienst in 
Haringhuizen voor hun rekening nemen. De liturgie in deze viering is 
zoals gebruikelijk gebaseerd op ‘De Adem Van Het Jaar’, het boekje 
van de Prof. Van der Leeuwstichting. De laatste Willibrordusvesper 
eindigt met ‘Avondgebed’ van C.S. Adema van Scheltema. 

7 mei 2017  
Op het moment dat dit stukje wordt geschreven - 5 mei - moet de vesper met de Scho-

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�


   24  
  

la Cantorum uit Nootdorp nog plaatsvinden. Ongetwijfeld  zal het lied na het doven 
van de tafelkaarsen - de Lichten van het Woord - indrukwekkend geklonken hebben, 
psalm 150 III uit Gezangen voor Liturgie ‘Looft God in zijn heiligdom’. 
 
Afsluiting 
Tenslotte. Dank aan iedereen - in het bijzonder van onze protestantse gemeente - die 
in de afgelopen 21 jaar de vespers hebben mogelijk gemaakt. Door mee te werken in 
Schager Cantorij, Laurenscantorij Haringhuizen en Mannengroep of op welke manier 
dan ook. Maar ook door het mee vieren van de Willibrordusvespers. 
 
Rik & Adriaan 
 
 
 
 

De kerk is op 28 mei zoals gebruikelijk om 4 uur open. Tien voor 5 luidt de klok. De viering 
begint om 5 uur. Dringend verzoek uw auto buiten het dorp te parkeren. Na afloop is er kof-
fie en thee en voor deze keer ‘iets extra’s’. 

ACTIVITEITENROOSTER MEI-JUNI 2017 
 
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 

23 mei dinsdag Diaconale Raad 20.00 uur Bij iemand 
thuis 

25 mei donderdag Dauwtrappen op Hemelvaartsdag in het 
Zwanenwater 

6.00 uur Ingang  
Zwanenwater 

6 juni dinsdag Kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 
7 juni Woensdag  Middag ouderenbezoekers/sters Pastorale 

Raad 
15.30 uur Grote Kerk 

7 juni Woensdag Inloopochtend 10.00 uur Grote Kerk 
7 juni Woensdag  Avond ouderenbezoeksters diaconie 19.30 uur Grote Kerk 
11 juni Zondag  Het duo Frank Bakker en Dennis van der Heij-

den, orgel en dwarsfluit,  laat speurend in vele 
uithoeken der muziekgeschiedenis, muziek 
voor bv viool of piano niet zomaar links liggen 
voor verrassende programmering. 

15.00 uur Kerkje 
 Eenigenburg 

13 juni Dinsdag College van kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 
20 juni dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 
5 juli woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote kerk 
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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen
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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
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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

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

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	  	  
	  

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	  	  
	  

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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