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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
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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, bereikbaar zie website 
 
SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen 

Dhr. A. Plomp Eksterstraat 132, 1742EX Schagen, tel. 0224 227522 
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   e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl     
0613614761                
  
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 

René Meijer 
 
Uw muziek  
In de voormalige gereformeerde kerk op het Mosplein in Amsterdam Noord zit sinds 
vele jaren de Amsterdamse Koptische Orthodoxe kerk. Kopten zijn de oorspronkelijke 
Egyptische christenen, de Koptische kerk bestond al eeuwen toen de Islam begon. 
Toen wij nog in de Bijlmer woonden, had ik namens onze Samen-op-Weg gemeente 
contact met de Kopten, omdat we een ZWO project in Egypte hadden geadopteerd. 
We hebben toen een weekend een Koptische bisschop uit Egypte op bezoek gehad in 
onze gemeente en tijdens dat bezoek hebben we ook een dienst in kerk op het 

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�


   3  
  

Mosplein bijgewoond. Het was 
een bijzondere ervaring. Het 
interieur van de kerk doet sterk 
denken aan een Oosters-
orthodoxe kerk, met veel ikonen 
en ook een ikonenwand. De 
liturgie heeft ook meer overeen-
komsten met de Oosters-
orthodoxe liturgie dan met de 
onze. 
Wat mij opviel: de liturgie is in 
een (ook voor de eigen gelovi-
gen) ongebruikelijke taal, name-
lijk het Koptisch, oftewel het Egyptisch van 2000 jaar geleden. De gelovigen zingen 
desondanks van tijd tot tijd mee. Maar ik betwijfel of ze het allemaal begrijpen. Daar-
bij is de liturgie voor meer dan 90% vast: iedere kerkdienst hetzelfde. Er is weinig vari-
atie vanwege het kerkelijk jaar en er is nagenoeg geen ruimte voor eigen inbreng van 
de voorganger. Hoe anders is het in het Nederlands protestantisme! Oké, meestal 
hebben we wel iets van een Kyrie – maar niet iedere voorganger doet daaraan, bijna 
altijd bidden we het Onze Vader - maar ook dat kan op verschillende manieren. Om 
over het drempelgebed of over de omlijsting van de schriftlezingen maar te zwijgen. 
En ja, we hebben sinds enkele tientallen jaren een kerkelijk jaar, maar daarin ligt blijk-
baar niet zo heel veel vast. 
Ik moest hier weer even aan denken toen ik heel toevallig vorige week over het Mos-
plein reed. Ik was bezig met deze overdenking over het zingen in de kerk, naar aanlei-
ding van de beide avonden over onze liedcultuur. We zongen op de tweede avond een 
aantal Negro Spirituals. Mij ontroert dat: ik denk dan aan de historische context van de 
spirituals, aan de slaven die zich staande hielden door het geloof in de God van het 
Oude en het Nieuwe Testament. We zongen ‘Swing low sweet chariot’ (lied 757). Ik zie 
dan Elia voor de ogen van Elisa naar de hemel gebracht worden in een wagen van 
vuur. Ik denk ook aan mezelf als pre-puber, toen ik op school ‘Swing low’ leerde zin-
gen, voor mij een onbekend genre, en de grijze straf rokende muziekleraar die beel-
dend vertelde over de slaven in de VS. Het is ook het soort ontroering wat ik heb bij 
het lied van Willem Barnard over het Nieuwe Jeruzalem: de rijkdom van de volken 
komt binnen in de stad Gods en daar hoort ook al die muziek bij, ‘Luther zingt er als 
een zwaan’ en ‘de negers met hun loftrompet’ (lied 737).  
Maar o jé: veel kerkgangers krijgen de tekst niet uit hun strot: ‘Coming for to carry me 
home.’ en ‘tell all of my friends I’m comin’ too.’ en ‘Jesus washes my sins away’. Wat 
nu? De schat der eeuwen is groot, maar er zitten heel weerbarstige liederen in. Veel 
teksten zijn niet half zo vriendelijk en veilig als de teksten van Huub Oosterhuis. Uit al 

Logo Koptische Kerk Amsterdam 
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die oude of ook minder oude teksten spreken overtuigingen die we soms ver achter 
ons hebben gelaten. Trouwens, we? De variatie is ook hierin groot. Wat de een niet wil 
zingen vindt de ander mooi, of het vertolkt voor haar of voor hem de kern van het 
geloof. Moeten we op zoek naar een grootste gemene deler? Iets wat iedereen wel uit 
volle borst kan zingen? Een soort kabinetsformatie op het gebied van de kerkmuziek? 
Of mogen we al zingend ook wel eens uit onze comfort zone komen? 
De Kopten hebben geen keus. De liturgie wordt gewoon gezongen zoals die gezongen 
moet worden. Intussen kunnen die oude vaststaande teksten wel degelijk een per-
soonlijke betekenis krijgen, maar daar is meestal een volgehouden kerkbezoek voor 
nodig. Bij ons is het altijd weer een verrassing wat de voorganger laat zingen en op 
welk moment in de dienst. En alsof dat niet genoeg is: bij bijzondere diensten hebben 
gemeenteleden geregeld een inbreng in de dienst. Dat lijkt ons heel normaal, maar het 
is een keuze. Het is een hele opgave om altijd de woorden en de melodieën te vinden 
die op dat moment passend zijn. Ik denk dat het bij het wezen van de kerk hoort dat je 
je de woorden en de liederen en gebeden in de mond laat leggen. Woorden die gege-
ven worden, vanuit de bijbel, vanuit de traditie. Calvijn meende dat we aan de psal-
men wel genoeg hadden, het hele palet van menselijke emoties komt er in naar voren. 
Maar voor ons individualisten is dat eigenlijk een beetje te min. Gewoon maar lezen of 
zingen of bidden wat er op het rooster staat? Veelzeggend is hoe wij omgaan met een 
uitvaart: favoriete muziek, lievelingsliederen, persoonlijke teksten maar zeker geen 
requiem met een bijna 1000 jaar oude tekst. 
De traditie die ons woorden aangeeft blijft alleen maar traditie als wij hem doorgeven 
(tradere = doorgeven). En aanvullen natuurlijk, met nieuwe teksten en nieuwe liede-
ren. Het getuigt van een beperkte blik en ook wel van arrogantie als we hele catego-
rieën van liederen en teksten wegleggen -omdat wij zulke verlichte geesten zijn. Ik 
moet dan denken aan de farizeeër die God dankt dat hij niet is zoals de anderen. De 
christelijke kerk is oud en nieuw, wereldwijd en dichtbij. En mogen de voorgangers, 
cantores en andere musici zijn als iemand ‘die uit zijn voorraadkamer oude en nieuwe 
dingen tevoorschijn haalt’ (Matt. 13). Daar is veel kennis voor nodig en een goed ‘be-
heer’ van de traditie. Maar het kan er wel voor zorgen dat een breed ‘publiek’ zich 
welkom weet in de kerk. 
Op die manier kan het best eens gebeuren dat je iets zingt wat je sprekend nooit voor 
je rekening had willen nemen. Geeft niks lijkt me, sterker nog: ik denk dat het bij gelo-
ven hoort. Geloven betekent toch dat je je reserves laat varen en dat je je in vertrou-
wen overgeeft. Wie de omvattende kerkelijke traditie in ere houdt, kan met een ge-
rust hart zingen: ‘een sterveling ben ik, als eens mijn eigen adem stokt dan draagt mij 
uw muziek.’ (lied 512). Een mooie gedachte voor de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. 
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KERKDIENSTEN 

Zondag  19 november 2017 
Grote Kerk 
10.00 uur  Ds H.R. Hummelen, Egmond Binnen  
1e collecte  Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte  Binnenlands diaconaat Kerk in Actie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Lector  René Meijer 
Gastheren  Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 
autovervoer fam. Schenk 
Er is crèche, en nevendienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur  Lekendienst, voorganger Mw. P. Knol 
Collecte Onderhoud Kerkje Eenigenburg 
Organist Ed van Loon 

Woensdag 22 november  2017 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur  Pastoor E. Moltzer 

Zondag  26 november 2017, Eeuwigheidzondag 
Grote Kerk 
10.00 uur  Pastor Mw. L.J. Kooiman, m.m.v. de Cantorij 
1e collecte  Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Caroline Schaap 
Lector  Nellie Meijnikman 
Gastvrouw  Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer fam. de Visser 
Er is crèche, “Kom in de kring”, nevendienst en tienerdienst 

Woensdag 29 november 2017, De dienst in Zorgcentrum De Bron dienst vervalt  
 
Zondag   3 december 2017, 1e Advent 
Grote Kerk 
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10.00 uur  Ds S. Lamsma 
1e collecte  Kerk (energiekosten) 
2e collecte  Missionair werk 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Lector  Stijn Meijer 
Gastvrouw  Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Nel Saft 
autovervoer fam. van Zanten 
Er is crèche, en nevendienst. 

Woensdag 6 december 2017 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur:  Dhr. A. Rodenburg. 

Zondag  10 december 2017, 2e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur  Mw Pastor L.J. Kooiman 
1e collecte  Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte  Pastoraat 
Organist  Jan Zwart 
Lector  Jan Bruin 
Gastheer  Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke 
Dekker 
autovervoer fam. Nicolai 
Er is crèche, “Kom in de kring”, nevendienst en 
tienerdienst 

Woensdag 13  december 2017 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur  Pastoor J. v.d. Stok 

 Zondag  17 december 2017, 3e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur  Drs G. Scholten, pastor Gemini Ziekenhuis 
1e collecte  Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Hans Stehouwer 
Lector  Annemarie Ros 
Gastvrouw  Nel Dantuma 

Dat de kerkdiensten in de Grote 
Kerk in de wintertijd periode om 
10 uur beginnen is nu ook aan de 
buitenkant van de kerk zichtbaar. 
Roel van de Kamp bevestigt het 
bord 
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koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
autovervoer fam. van der Woude 
Er is crèche, en nevendienst. 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp-Baas 
 
19 november Lucas 20:20-26 Belasting betalen 
26 november Lucas 21:25-33 Wees waakzaam 
3 december (1e Advent) Jesaja 40:1-11 Ik zorg voor jou 
10 december (2e Advent) Jesaja 2: 2-5 Stel je voor… 
17 december (3e Advent) Jesaja 35: 1-10 Bloemen in de woestijn 
24 december (4e Advent) Lucas 1: 26-38 God komt dichtbij 
25 december (Kerst) Lucas 2: 1-20 Het wordt licht 
 
Advent 2017 
In de adventstijd gaan we aan de slag met het project 
van de methode Kind op Zondag. De titel is ‘Een boek vol 
verwachting’, dus dat belooft heel wat! De profeet Jesaja 
geeft mensen hoop dat het licht zal worden in een don-
kere wereld.  
Elke week komen er 2 speciale gasten langs in de dienst 
en we gaan - tot en met de gezinsdienst op 1e Kerstdag! - 
aan de slag met een extra groot Kerst-knutselproject. 
Dus kom allemaal en doe met ons mee!  
 

VAN DE REDACTIE, BIJ DE DIENSTEN 
 Wim Voorbraak, Louise Kooiman 
 
Vertrouwde namen opnieuw bij de voorgangers deze maand. Het kerkelijk jaar loopt 
op zijn eind. Kerst kondigt zich aan middels de Adventstijd.  
Wij verschijnen met ons blad nog een maal dit jaar, kort voor de Kerst.  
In dit blad al aandacht voor de verschillende geplande Kerstvieringen. Kerst valt dit 
jaar op maandag en dinsdag. Zondagmiddag, de dag voor Kerst vieren we Kerst met de 
kinderen uit onze gemeente. U leest daarover verderop in het blad. In de Kerstnacht-
dienst, op zondagavond, gaat ziekenhuispastor Gert Scholten voor. Het Kerstkoor, 
feitelijk de Cantorij versterkt met een aantal extra zangers en zangeressen verleent 
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haar medewerking aan die dienst. In de dienst van 1e Kerstdag neemt Ds Wim Andel 
afscheid van onze gemeente. 
Op 26 november vieren wij weer de gedachtenis van allen die zijn gestorven in onze 
gemeente. Samen met de Cantorij zullen wij zingen en bidden, de namen noemen van 
de overledenen, herdenken en stilstaan bij het verdriet van een dierbare die niet meer 
bij ons is. We zullen voor hen allen een licht van herinnering aansteken. Ook voor die-
genen waar het langer geleden is zal een kaars worden aangestoken. Ieder in de kerk 
zal daarvoor worden uitgenodigd. Allen in de gemeente die verdriet voelen om een 
dierbare wordt daarvoor van harte uitgenodigd. Deze dienst zal in het teken staan van 
herinneren.  
Eind november zal er ook bij voldoende deelname een rouwkring van start gaan. 
Ook als het langer geleden is voelen mensen zich soms verdrietig en is het gemis aan-
wezig. 
Mocht u daar bij willen zijn dan bent u van harte uitgenodigd. 
Voor vragen en opgaven kunt u contact opnemen met pastor Louise Kooiman tel. 
0228-592970. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAATSTE GEMEENTEAVOND VAN HET JAAR! 

woensdag 29 november 2017 
20.00 uur Hans Leijdekkerszaal 

Agenda 
1. Opening 
2. Beroepingsproces: 
a. Missie en Visie Protestantse Gemeente 
b. Informatiemap, profiel van de predikant 
c. Beroepingsprocedure 
Tijdens deze onderdelen is alle gelegenheid om 
samen van gedachten te wisselen.  
3. Rondvraag 
4. Sluiting 
Van harte uitgenodigd ! 
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MEELEVEN 
Louise Kooiman 
 
Op 21 oktober jl. overleed plotseling Ilja Anthonis-
sen in de leeftijd van 51 jaar in Jeruzalem in Israël. 
In  december 2013  zijn Ilja en zijn vrouw Marleen 
samen met hun kinderen Marieke en Niels uitge-
zonden vanuit Kerk in Actie naar Israël. Ieder jaar 
kwamen zij terug naar Nederland en zo ook naar 
Schagen. Dan vertelden zij over hun werk en leven 
in Israël. Ilja was onderwijsadviseur bij het Bethle-
hem Bible College. Daar werkte hij met de staf aan 
de versterking van hun interne en externe commu-
nicatie. Ook gaf hij Engels aan inwoners van Bethle-
hem die zo hun kansen op de arbeidsmarkt hoop-
ten te vergroten. 
Tussen de familie Anthonissen en de gemeente 
Schagen is een band ontstaan sinds zij hen op 17 
november 2013 vanuit onze kerk officieel werden 
uitgezonden.  
Wij zijn als gemeente dan ook zeer geschokt en verdrietig door het plotselinge overlij-
den van Ilja. Voor velen voelt het als een persoonlijk verlies.  
Vanuit Israël is Ilja overgebracht naar Nederland en op 31 oktober begraven in Ooster-
beek. Een aantal mensen uit Schagen en omgeving zijn naar zijn afscheiddienst ge-
weest. Ook in onze gemeente hebben wij hem in de morgendienst van 29 oktober 
herdacht en zijn naam genoemd en het licht van herinnering voor hem aan gestoken.  
Wij wensen Marleen, Marieke en Niels en allen die van Ilja houden Gods liefde en na-
bijheid toe en dat er vele mensen mogen zijn die hen nabij zijn, in deze verwarde en 
verdrietige periode en ook in de tijd die komt. Dat zij goede en mooie herinneringen 
mogen hebben aan Ilja. 
 
Wij leven mee met Rik Laernoes die na een week ziekenhuis in Alkmaar gelukkig weer 
thuis is gekomen. Na een val binnenshuis, heeft hij zijn bovenbeen gebroken en wij 
wensen hem samen met zijn partner Adriaan en hun pleegzoon John veel sterkte toe. 
Beste Rik, van harte beterschap toe en een goed herstel. 
Wij leven mee met Conny Kramer. Conny haar gezondheid wordt steeds minder en 
haar energie ook. Zij heeft veel steun aan haar man Kor. Wij wensen haar veel kracht 
en dat zij zich gedragen, mag weten door Gods liefde.  
Dat wij ook als gemeente om haar heen mogen staan in onze aandacht en gebed.  

Ilja Anthonissen 
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DANKBETUIGING 
Marleen Anthonissen

 
 
KINDERKERSTFEEST 
Dagmar van Holten-Meekel 
Hotel Toekan opent haar deuren tijdens het kinderkerstfeest op 24 december om 
16.30 uur. Er is plek voor jong en oud in het hotel. Het wordt een viering met mooie 
verhalen, we gaan samen zingen en er is een musical.  Voor iedereen is er wel een rol. 
Wij hebben podium bouwers, technici, denk bijvoorbeeld aan het geluid, nodig. Wij 
het zouden het heel leuk vinden als jij mee wilt doen. De repetities beginnen zondag 
26 november na de kerkdienst. Opgeven kan via kinderkerstfeestschagen@gmail.com 
 
Vorig jaar:  
Dromenmuseum!  
Het wordt dit jaar vast 
weer net zo leuk. Kijk , 
via onze website www. 
PGSchagen.nl/ Hoog-
tepunten nog even 
naar terug het filmpje 
van vorig jaar. 

mailto:kinderkerstfeestschagen@gmail.com�
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KERSTVIERING 
Louise Kooiman 
 
Op dinsdag 19 december is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een Kerstviering in de Hans 
Leijdekkerszaal. 
Er is zang en muziek, er worden verhalen verteld en we gaan samen in gesprek. Ook  is 
er een heerlijke kerstmaaltijd. 
De mensen van de gespreksgroepen zijn welkom maar daarnaast is uiteraard ook 
iedereen die het leuk vindt van harte welkom. 
U hoeft u niet op te geven maar kan zo naar de kerk komen. Mocht u vervoer nodig 
hebben dan kunt u contact opnemen met  pastor Louise Kooiman  tel. 0228-592970. 
 
KERSTMORGEN 
Wim Andel 
 
We zijn reeds bezig met de voorbereidingen 
van kerstmorgen 25 december. Dit is de laat-
ste kerkdienst tijdens mijn opdracht als inte-
rim-predikant. Ik kom echter (zo is de bedoe-
ling) nog twee keer terug op zondagmorgen in 
het eerste kwartaal van 2018. We verliezen 
elkaar nog niet uit het oog (en uit het hart).  
 
PREEKREGELAAR? 
Wim Voorbraak 
 
Deze keer de schijnwerper op Tineke Dwars-
waard, onze preekregelaar.  
Wat is dat nu weer, hoor ik u zeggen. Nu, de 
preekregelaar zorgt er voor dat er elke week 
een voorganger is in de zondagse kerkdienst. 
Dit is een enorme klus, zeker nu we al een 
flinke periode geen vaste predikant hebben. 
Ze doet dit werk al sinds 2003. Na vele jaren 
kerkenraad (diaconie) zocht ze een klus bin-
nen de kerk waarbij je niet zoveel hoefde te 
vergaderen. Toen Elly van Venetiën stopte 
werd Tineke door Anna Walsma benaderd voor dit werk. Aanvankelijk was de klus nog 

Tineke Dwarswaard 
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overzichtelijk. We hadden in die tijd nog 2 predikanten in vaste dienst en een pastor. 
Hoewel allen elke maand een vrij weekend hadden  kon, met elke zondag één dienst in 
de Grote Kerk en elke maand een dienst in Eenigenburg het gehele rooster met eigen 
voorgangers ingevuld worden. Een fulltime predikant gaat zo’n 33 zondagen voor. Met 
zo’n predikant is de taak van de preekregelaar gemakkelijker.  Sporadisch hoeft dan de 
hulp van een voorganger van buiten ingeroepen te worden.  
 
Dat is nu wel anders. Voor dit jaar moest Tineke maar liefst 40 diensten van een voor-
ganger voorzien. Toe ze een eind op weg was met haar missie, besliste de kerkenraad 
om een interim predikant aan te stellen met als gevolg dat dominees weer afgezegd 
moesten worden wat predikanten in de regel niet prettig vinden omdat men, om in 
Schagen te kunnen preken, voor andere gemeenten die een voorganger zoeken niet 
beschikbaar is. 
De jaarlijkse terugkerende cyclus start in april. Dus, al een half jaar geleden heeft Loui-
se Kooiman, als enige beschikbare voorganger aangegeven op welke zondagen in 2018 
ze niet beschikbaar is. Een fulltime voorganger gaat 2 keer per maand voor. De eigen 
voorganger gaat in de regel op hoogtijdagen, Pasen en Kerst in eigen kerk voor. In dat 
gesprek worden de vrije zondagen vastgelegd. Dit zijn de randvoorwaarden. 
Direct daarna, in mei start het zoeken naar voorgangers voor de rest van de diensten. 
De laatste jaren was Tineke blij met de bijdragen van de ziekenhuispredikanten van 
het MCA en Gemini. Maar ook dat verandert, de een heeft inmiddels een gemeente 
naast zijn ziekenhuiswerk, de ander gaat meer diensten doen in het ziekenhuis zelf. 
Tot de zomervakantie is het rooster min of meer rond. Tineke hoopt dat we daarna 
weer kunnen beschikken over een eigen predikant die dan de nog openstaande zon-
dagen kan invullen.  
Ook u als gemeentelid kunt suggesties doen bij tinekedwarswaard@quicknet.nl. Om-
dat er een bovengrens is aan de reiskosten die we als pgschagen kunnen vergoeden, 
moeten de voorgangers wel binnen een straal van 80 km rond Schagen wonen. Ui-
teraard gaat de voorkeur naar predikanten en pastors met preekervaring en waarvan 
u denkt dat ze wel bij onze gemeente passen. 
Wanneer het rooster rond is worden de avondmaalszondagen gekozen – alleen predi-
kanten mogen het heilig avondmaal bedienen- en worden optredens van de Cantorij 
ingeroosterd. Niet elke predikant is bereid als gastpredikant af te wijken van een stan-
daard liturgie. Vervolgens worden bij de diensten weer organisten gezocht. Maar dit 
doet Hanneke Muntjewerf, daarover een ander keer.  
Tien dagen voor de datum dat de predikant voorgaat, stuurt Tineke de voorganger een 
informatiepakket met de aanvangstijd van de kerkdienst, de liturgie die we gebruiken 
en het programma waarmee de kinderen bezig gaan, vroeg genoeg om nog onduide-
lijkheden op te lossen. 

mailto:tinekedwarswaard@quicknet.nl�
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Veel werk achter de schermen is al gedaan wanneer elke zondag opnieuw, de consis-
toriedeur open gaat en de ouderling van dienst een voorganger van die zondag ver-
welkomt. U weet nu wat een preekregelaar doet en wie daar in onze gemeente al ja-
ren mee belast is. 
 

VAN DE UITJESGROEP 
Annemarie Voorbraak 
 
Enkele jaren geleden is er een idee ontstaan om met een 

groepje vrouwen af en toe een uitje te organiseren. Dat betekende in de praktijk dat 
wij met een groepje naar een stad gingen, Amsterdam, Utrecht, Leiden, Den Bosch en 
Amersfoort zijn daar een voorbeeld van. Maar ook hebben wij vorig jaar met 30 men-
sen (meestal dames) gegeten in een restaurant in Schagen. Ook zijn wij vorig jaar met 
de fiets naar de vlindertuin in Waarland geweest en via Geestmerambacht weer naar 
huis gefietst. Een dagje fietsen op Texel is ook altijd weer een feestje. Nu horen wij af 
en toe wel eens het geluid dat er mensen zijn die ook wel eens mee zouden willen. 
Hoe komt men dat aan de weet? Tja, dat is een goede vraag. We willen het niet in het 
kerkblad aankondigen. De tijd tussen het idee en de werkelijke uitgaansdag is daar te 
kort voor. De ideeën ontstaan spontaan. Vaak tussen 2 of 3 mensen. U begrijpt dat wij 
niet met 20 mensen op stap kunnen. Nu lijkt het mij wel aardig om de inloopochtend, 
elke 1e woensdagochtend van de maand, daarover te brainstormen. Denkt u nu: Dat 
wil ik ook wel eens, dan bent u van harte uitgenodigd om mee te denken en mee te 
gaan. Aan elke actie zit een limiet van deelnemers. Je kunt niet fietsen met 20 mensen, 
daar komen ongelukken van. Maar je kunt wel eten met een grote groep. Voor een 
uitje met de trein is 12 mensen de grens. Anders moeten wij zaken gaan afspreken 
met restaurants omdat je niet met hele grote groepen binnen kunt vallen om te eten 
of te lunchen of koffie te drinken. Heeft u ook zin om mee te doen? En heeft u wellicht 
een leuk idee? Kom dan naar de inloopochtend, dan kunnen wij daarover brainstor-

men. U bent van harte 
uitgenodigd. Ook voor 
alleen een kopje kof-
fie. De eerstvolgende 
inloop is woensdag  6 
december! Tot dan.  
 
links: Aan de dienst 
van 29 oktober werk-
te burgemeester Mar-
jan van Kampen mee. 
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Koningsspil 42

1834 TG Sint Pancras 

06 - 48 52 78 30
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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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Advertentie 

VAN DE SCRIBA: VERSLAG VERGADERING 11 OKTOBER 
Arjan Plomp 
 
In de afgelopen periode heeft de kerkenraad op 11 oktober vergaderd. Tijdens deze 
vergadering zijn de nodige beslissingen genomen omtrent de beroepingsprocedure en 
de beroepingscommissie. 
Paulien Knol zit de vergadering voor en na welkom en opening van de vergadering, 
wordt de agenda zonder wijzigingen vastgesteld. Meestal wordt tijdens deze vergade-

Nieuw bevestigde ambtsdragers. Van links naar rechts: TrudyTuinstra, Huib 
Wagenaar, Heleen van Zanten, Wieb Koedijk, Arjan Plomp en Jan Prij 
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ring ook de begroting van het College van Kerkrentmeesters besproken, maar deze is 
nog niet afgerond en wordt vooruit geschoven. De notulen zijn, onder dankzegging 
aan Jan Prij, vastgesteld. 
Naar aanleiding van het besluit om de aanvangstijden volgens het oude regime (zo-
mer: aanvang 9.30u en winter: aanvang 10.00u) te gaan hanteren, wordt besloten om 
de gemeente via de mededelingen nadrukkelijker te informeren over deze wijziging. 

 
 
 
 

Status beroepingswerk 
Over het beroepingswerk: zoals in het verslag in de vorige Onze Kerk is opgenomen, 
heeft een klein comité zich gebogen over de Visie & Missie en de advertentietekst. De 
Kerkenraad gaat akkoord met deze teksten zonder verdere wijzigingen. Nogmaals de 
nieuwe Visie & Missie: 
 

We zijn een veelkleurige geloofsgemeenschap 
We geloven dat de Bijbel richtinggevend is en willen de verhalen daar-
om horen en vertalen naar daden in het hier en nu 
We laten ons daarbij inspireren door het leven van Jezus  
We staan open voor een ieder die samen met ons op zoek wil naar God, 
geloof en gemeenschap 

Jan Prij krijgt het gouden PKN insigne opgespeld door voorzitter Paulien 
Knol. Jan diende al 37 jaar de kerken van Schagen in diverse functies. Daar-
voor was hij diaken in Krabbendam 
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We willen midden in de steeds veranderende samenleving staan en daar 
van betekenis zijn 
We willen daarbij nadrukkelijk samenwerken met anderen 

 
Mocht u belangstelling hebben voor de wijzigingen in de advertentietekst, dan kunt u 
deze opvragen bij de scriba (scriba@pgschagen.nl). Verder zijn de volgende mensen 
bereid gevonden om in de beroepingscommissie zitting te nemen: Rieneke Visser, 
Marjolein ten Cate, Erik Oosterbaan, René Meijer, Bernard Lucas, Jan Bruin en Gerda 
Heddes.  
Er is een “Instructie beroepingscommissie” 
rondgestuurd door Wim Andel: dit lijkt een dui-
delijke instructie te zijn, ook enkele beoogde 
leden van de beroepingscommissie geven dat 
aan.  
Vanuit het College van kerkrentmeesters (CvK) 
wordt nog een aanvulling gemaakt bij de om-
vang van de taakstelling van de te beroepen 
predikant. Er is in ieder geval ruimte voor 0,7 
fte, zoals voorzien; hangende nieuwe lange ter-
mijn afspraken is er wellicht ook ruimte voor 0,8 
fte.  
Tenslotte is er nog een nieuwe versie van het 
“Informatiedocument” rondgestuurd door Wim 
Andel. Dit is het document wat opgestuurd 
wordt naar geïnteresseerden in de predikants-
vacature. We herkennen veel van de teksten. 
Enkele bijdragen zijn nog gewenst en ook zijn er 
tekstuele opmerkingen gemaakt ter plekke.  
Paulien Knol stelt vast: “Deze beroepingscom-
missie kan aan de slag met deze advertentie, de 
Missie & Visie, de instructie en nader af te ron-
den Informatiedocument”.  Wim Andel bege-
leidt de beroepingscommissie tot het einde van 
zijn contract. 
 
Over de heisessie van de kerkenraad 
Er is enige tijd gesproken over de Heisessie. 
Allereerst is het verslag zonder op- of aanmer-
kingen goedgekeurd, met dank aan Jan Prij.  

LRP (Van de redactie) 
Waarschijnlijk is niet bij iedere 
lezer de afkorting LRP bekend. 
LRP staat voor Landelijk Regi-
stratie Systeem PKN. Ruggen-
graat van het systeem vormt 
de data base van namen van 
kerkleden, hun leeftijd, al of 
niet gedoopt, gezinssituatie 
enz. Het systeem wordt auto-
matisch bijgewerkt met gege-
vens vanuit de burgerlijke 
stand, gelukkig ook weer in 
2018 (resultaat van het re-
geerakkoord). Van deze data 
base wordt gebruik gemaakt 
bij het innen van de kerkelijke 
bijdrage (kerkbalans), dis-
tributie kerkblad, het systeem 
tipt ons over verjaardagen, 
huwelijksjubilea enz). 
Ook is de bedoeling dat het 
bezoekwerk aan gemeentele-
den wordt vastgelegd. Dit 
gebeurt tot nu toe alleen voor 
het bezoek aan nieuw inge-
komenen en het wegbrengen 
van de zondagse bloemen-
groet. 

mailto:scriba@pgschagen.nl�
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Naast het eerder genoemde werk omtrent Missie & Visie en profiel van de predikant, 
zijn nog enkele acties geformuleerd:  
Naar aanleiding van van de uitgesproken wens tijdens de heisessie om meer geloofs-
gesprekken te hebben, blijkt dat gespreksgroepen, groot huisbezoeken en pastorale 
eenheden niet in de Activiteitengids staan. De pastorale raad wordt gevraagd om deze 
activiteiten te inventariseren en te publiceren. 
We willen in LRP het bezoekwerk beter administreren, zodat het KLIV (Kennismaken, 
Luisteren, Interesse tonen en Verbinden) werk hier ook beter van kan profiteren. Er is 
een aanzienlijk gebruiksvriendelijkere versie van LRP in de testfase. Met het aftreden 
van enkele ambtsdragers worden enkele LRP-sleutels doorgegeven en is er vooral dis-
cipline nodig om LRP bij te houden; wellicht is ook een introductie nodig bij de nieuw-
ste versie van LRP. 
Tenslotte geeft Wim Andel, na overleg met Louise Kooiman, concreet aan wat het 
KLIV-werk redelijkerwijs op kan leve-
ren: ongeveer 150 te bezoeken 
adressen/personen per jaar voor 
predikant; 75 te bezoeken adressen 
voor kerkelijk werker. Tenslotte 
moet nog beter worden vastgelegd 
wat we uit deze gesprekken willen 
vastleggen en wat we hiervan te 
weten willen komen. 
We besluiten om jaarlijks als Kerken-
raad een bezinningsdag te organise-
ren, i.p.v. tweejaarlijks.  
 
Bestuurlijke zaken 
De Kerkenraad denkt na om in de toekomst te gaan werken en besturen met een Klei-
ne Kerkenraad.  Onder de nieuwe Kerkorde zijn hiervoor goede voorstellen gedaan, 
maar ook binnen de huidige Kerkorde is er ruimte om een Kleine Kerkenraad te forme-
ren. De Kleine Kerkenraad kan vergeleken worden met het moderamen, waarin in 
ieder geval alle colleges vertegenwoordigd zijn. Door veel lopende en bestuurlijke 
kwesties te delegeren aan de Kleine Kerkenraad en de voltallige Kerkenraad nog zo´n 3 
tot 4 keer per jaar te laten vergaderen, neemt de vergaderdruk fors af. De Kerken-
raadsleden zijn gevraagd over dit idee na te denken, ook in de afzonderlijke colleges.  
 
De Raad van Vieren en Leren is formeel gesplitst en bestaat nu uit een Werkgroep 
Activiteiten  & Publiciteit en een Werkgroep Leren.  

(van de redactie)  
KLIV staat voor kennismaken, luisteren, 
interesse tonen  en verbinden. KLIV werk 
wordt gezien als belangrijke opdracht voor 
predikant en pastor om kennis te maken met 
de leden van onze gemeente, ook gemeente-
leden die geen kerkdiensten bezoeken. Wat 
houdt hen bezig? Waarom is men lid van de 
PG Schagen?Wat waardeert men? Wat mist 
men? 
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Het Kinderkerstfeest wordt ingepland op 24/12 om 16:30 uur. Na enige discussie 
wordt besloten dat ook ’s ochtends op 24/12 een viering zal plaatsvinden, welke door 
Paulien Knol en Gerda Heddes zal worden voorbereid. 
Voor de dienst op 31/12 wordt besloten voor deze dienst de liturgie van het ochtend-
gebed te kiezen; enkele leden van KR willen dit voorbereiden. 
De Pastorale Raad heeft een voorstel geschreven om het aantal diensten in Caegstate 
te reduceren en ook te verplaatsen naar woensdagochtend. Dit voorstel is verder niet 
besproken, want er zal eerst een gesprek plaatsvinden met de medezeggenschapsraad 
van Caegstate; n.a.v. voornoemd gesprek zal een nieuw voorstel richting de KR wor-
den gestuurd. 
 
Jan Prij verzoekt de KR om dispensatie voor verlenging van zijn ambtstermijn als ou-
derling-kerkrentmeester met als bijzondere opdracht: afvaardiging naar de classis en 
synode. Deze verlenging is tot een maximum van 4 jaar, maar Jan verwacht dat binnen 
2 jaar zijn bijdragen niet meer nodig zijn. De KR verleent deze dispensatie. 
Alle individuele raden zijn verzocht om nog dit jaar nieuwe beleidsplannen te maken 
en dit richting de KR te sturen.  
 
Rapportages en overige zaken 
Tenslotte worden de rapportages van de diverse raden en pastores besproken; de 
diverse rapportages geven weinig discussie. Hierover nog wel het volgende: De Raad 
van Kerken heeft contact gehad met SchagenFM. SchagenFM heeft de RvK gevraagd 
om wekelijks een gesproken column van 2,5 minuut in te vullen. De Kerkenraad vindt 
dat dit past bij onze Missie & Visie en vraagt de Werkgroep Activiteiten en Publiciteit 
om zich hierover te buigen en bemensing te zoeken. 
Het Kindernevendienstteam heeft besloten om het Adventsproject volgens de metho-
de Kind op Zondag in te vullen voor dit jaar. 
 

De ingekomen stukken leiden 
niet tot vragen of opmerkin-
gen. Bij de rondvraag wordt 
nog opgemerkt dat alle koster-
vrijwilligers op dit moment 
een BHV-cursus 
(=bedrijfshulpverlening) heb-

Maar liefst 20 gemeenteleden 
hielpen mee aan de najaars- 
schoonmaak van de Grote 
Kerk. Hier Willy Klein Entink 
bezig met het koper van de 
historische lessenaar 
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ben afgerond; ingeval van calamiteiten kunnen zij handelend optreden.  
Na de sluiting bedankt Paulien de ambtsdragers die afscheid nemen van de kerken-
raadsvergaderingen: Ilse, Jan Bruin en Jan Prij (Jan is voornemens om niet meer de KR-
vergaderingen bij te wonen, maar zich te richten op het werk voor de kerkrentmees-
ters, classis en synode) voor al hun inbreng tijdens de vergaderingen. Alle aanwezigen 
worden bedankt voor hun bijdrage aan de vergadering. 
 
VAN DE INTERIM PREDIKANT 
Wim Andel 
 
Beroepingscommissie 
De Beroepingscommissie is onlangs van start gegaan. De leden zijn: Bernard Lucas 
(contactpersoon), Erik Oosterbaan (secretaris), Gerda Heddes-Bosch,  Jan Bruin, Mar-
jolein ten Cate, René Meijer, Rieneke Visser-Fernhout (voorzitter). Ik ben t/m decem-
ber als adviseur/begeleider bij de commissie betrokken. Daarna zal de consulent ds. 
Laura Nagelkerke deze taak op zich nemen.  
De komende weken maken we de Informatiemap, met daarin het profiel van de ge-
meente en van de predikant, af. Dan gaat het als volgt. Zodra de Infomap klaar is kan 
deze naar het Mobiliteitsbureau te Utrecht worden gestuurd. Op grond daarvan wordt 
van daaruit een lijst met predikanten gestuurd die mogelijk bij de vacature passen. 
Ook kunt u als gemeentelid  namen noemen van predikanten die u geschikt acht voor 
deze vacature. Tevens plaatsen we de advertentie op de website van de landelijke 
PKN. Een verwijzing hiernaar verschijnt in het tijdschrift van de PKN ‘Woord & Weg’ 
van december. De heer Bernard Lucas is de contactpersoon van de beroepingscom-
missie, telefoon 06 15283674, mail b.lucas@quicknet.nl. Bij hem kan de Infomap wor-
den aangevraagd (door predikanten) en aan hem kunt u eventueel namen doorgeven.  
Verdeling van taken. We zijn blij met het aanbod van Erik om te notuleren en met dat 
van Rieneke die de vergaderingen wil voorzitten.  
We hopen op een gezegend resultaat van de zoektocht die binnenkort van start gaat.  
Op woensdag 29 november 2017 is er een gemeenteavond over het beroepingspro-
ces, zie elders in het kerkblad! 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak 
 
Het is nog maar nauwelijks november en de rentmeester moeten al weer na gaan 
denken over de eerstvolgende actie kerkbalans. Vorig jaar zijn wij voor het eerst be-
gonnen met leden digitaal te benaderen met kerkbalans. Dat had nogal wat voeten in 

mailto:b.lucas@quicknet.nl�
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aarde en het ging (nog) niet helemaal vlekkeloos. We moesten achteraf toch nog 
80!!!! adressen met een brief benaderen. Jammer, het is veel werk extra. De digitale 
wereld is niet meer weg te denken en wij gaan natuurlijk gewoon door met deze wijze 
van benaderen. Het zou natuurlijk fijn zijn als u mee zou werken om op deze manier 
de actie te laten slagen. Wij zullen er alles aan doen om het zo duidelijk mogelijk te 
communiceren. Als uw e-mailadres nog niet bij ons bekend is zou u dan zo vriendelijk 
willen zijn het alsnog aan ons door te geven? We moeten het werk dat de actie kerk-
balans met zich meebrengt zo makkelijk mogelijk maken. Er zijn nu immers steeds 
minder mensen die het werk moeten doen. Doet u mee? 
Laat uw e-mailadres aan ons weten via avoorbraak@ziggo.nl Alvast heel erg bedankt! 

THEMA-AVONDEN OVER LIEDCULTUUR 
Wim Andel 
 
Terugblik 
Dankzij de Cantorij hadden we de eerste avond gelijk een prachtige start. We hebben 
gezongen en zijn met elkaar in gesprek geweest. We deelden met elkaar wat de plaats 
is van de muziek en de liederen in het geheel van de kerkdienst. Daarnaast hebben we 
vanzelfsprekend ook nog het gesproken woord. Zoals verwacht is er verschil van in-
zicht en smaak over wat in de eredienst op het vlak van de liedcultuur wenselijk en 
inspirerend is. Uitgesproken is dat het wellicht aandacht behoeft dat degene die met 
name is toegerust voor het onderdeel van het gesproken woord ook zo’n grote invloed 
heeft op wat er gezongen wordt. Wat dat betreft zou een regelmatig overleg tussen de 
voorganger en de musicus een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Met behulp van de 

mailto:avoorbraak@ziggo.nl�
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begeleiding van Hanneke en de leiding van Wijnand hebben we deze eerste avond 
enthousiast gezongen.  
Met dank aan Arjan Plomp, hierbij de terugblik op de tweede avond:  
“Impressie tweede thema-avond over Liedcultuur 
Onze interim predikant Wim Andel schenkt al enige tijd aandacht aan onze muziek en 
liedcultuur, zoals tijdens de Startzondag en twee thema-avonden. Op de tweede 
avond, woensdag 18 oktober jl., zouden we met elkaar stilstaan bij het meer alterna-
tieve genre van de liedcultuur in de kerk. Het doel dat ds. Wim Andel voor ogen had 
met deze gemeenteavond, was om de mening van de aanwezige gemeenteleden te 
peilen en onderlinge discussie hierover aan te zetten. 
 
Wim Rijnsburger was voor deze avond uitgenodigd om ons te begeleiden op de piano. 
Wim Andel had een selectie gemaakt van liederen, hoofdzakelijk uit het liedboek, om 
met elkaar te zingen; daarnaast luisterden we ook met elkaar naar wat muziek. Wim 
Rijnsburger gaf leuke toelichting op de muziek behorende bij diverse liederen en gaf 
ons ook aanwijzingen om de liederen goed te zingen. Enkele liederen die we hebben 
gezongen uit het Liedboek: 216, 915, 757 en 484. Ook de liederen 84a en 84 hebben we 
gezongen. Diverse liederen kennen een afwijkende stijl ten opzichte van wat we ge-
bruikelijk zingen in onze kerk: zo behoort lied 915 tot het genre Negro Spiritual.  
 
Tijdens deze avond is er in groepjes met elkaar gediscussieerd over enkele vragen, die 
Wim Andel had uitgedeeld. Er is in veel groepjes gesproken, en ook plenair doorge-
sproken, over de ruimte die we zien om af te wijken van de gebruikelijke liedcultuur 
(oftewel wat de doorsnee kerkganger gewend is). De reacties hierop zijn uiteenlopend; 
velen vinden dat er ruimte moet zijn om te experimenteren door meer af te wijken van 
het gebruikelijke genre. Maar ook enkele aanwezigen stelden de vraag voor wie we dat 
eigenlijk willen doen, ook omdat ze zich minder aangesproken voelen bij een deel van 
de gezongen liederen.  
 
Het is een onderwerp waar duidelijk uiteenlopend over wordt gedacht en de diversiteit 
in onze kerk aan het licht komt. Het lijkt mij dat over het onderwerp liedcultuur nog 
een behoorlijke taak is weggelegd voor een nieuwe predikant.” 
 
Op beide thema-avonden waren steeds zo’n 30 gemeenteleden aanwezig. Een opmer-
king die nadrukkelijk naar voren kwam is dat zo vaak dezelfde liederen gezongen wor-
den; er zou best wat meer variatie mogen zijn. Dit is deels te wijten aan alle gastpredi-
kanten die er nu zijn in de vacante tijd, maar het speelt anders ook wel.  
Terugblikkend moet ik erkennen dat de diversiteit aan genres van liedcultuur niet zo 
ver uit elkaar liggen als ik van te voren had verwacht. Bij vrijwel alle deelnemers (maar 
niet iedereen) was ruimte te vinden voor variëteit, van klassiek tot moderner. Ik heb 
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geen hartstochtelijk roep gehoord om meer Opwekking te zingen. De weerstand tegen 
dit genre werd wel geuit, maar de andere mening is nauwelijks gehoord.  
Deze avonden waren een kans om als gemeentelid mee te zingen en te denken vanuit 
het enorme repertoire van (geestelijke) liederen. Ik vond het bemoedigend om te 
merken dat we elkaar over het geheel genomen wel konden vinden in de verschillende 
voorkeuren.  
Ik neem aan dat de nieuw gevormde werkgroep liturgie hier verder aandacht aan zal 
besteden. Deze bestaat uit: Wijnand Kramer, Jan Bruin, Kristel Kloosterman, René 
Meijer en de predikant (dat mag ik dus nog even zijn).  

THEOLOGISCH CAFÉ 
Wim Andel 
 
EEN THEOLOGISCHE ONTMOETING: HENK BERKHOF (1914-1995). 
In de Protestantse Gemeente te Zwolle wordt deze winter stadsbreed een zogenaamd 
theologisch café gehouden. Voor deze avond heb ik gekozen 
voor mijn vroegere leermeester dr. Henk Berkhof. Op woens-
dag 22 november kom ik met het café naar Schagen, in de Hans 
Leijdekkerszaal.  
We zullen aandacht besteden aan zijn standaardwerk “Christe-
lijk geloof”. Met een toespitsing op de vraag hoe je vanuit het 
geloof de toekomst met hoop tegemoet kunt zien, de zoge-
naamde eschatologie. Dat doen we met name vanuit zijn boek 
“Gegronde verwachting”. Deze avond is voor een ieder toegan-
kelijk die interesse heeft in een gelovige kijk op de toekomst.  
Datum: woensdagavond 22 november, van 20.00 – 21.30 uur.  Aanmelden is handig, 
dat kan eenvoudig via w.andel@pkn.nl Tegen acht uur spontaan binnenlopen is van-
zelfsprekend ook mogelijk. Het café is geopend vanaf 19.45 uur.  

STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË 
Leo Witte 
 
Inmiddels zijn we alweer enkele weken thuis. 
Het was een goede tijd in Roemenië, we hebben een heleboel mensen terug gezien. 
De jongedame die een paar jaar geleden een tweeling gekregen heeft, de tuinder van 
de stad met zijn vrouw met kleine kinderen en die onze leverancier is van heerlijke 
honing. De oude vrouw met haar hoofddoek om die al mompelend meerdere dagen 
tussen de bakken met kleding doorloopt. Vele mensen die vragen, heb je dit of heb je 
dat. De enkele keren dat we in een restaurant wat eten, komen we ook weer beken-
den tegen die ons gedag zeggen. 

mailto:w.andel@pkn.nl�
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Al met al was het weer behoorlijk wat werk om de sporthal om te toveren tot een 
‘winkel’ en aan het eind weer het opruimen, maar het geeft veel voldoening als je de 
blijde gezichten ziet als mensen met volle zakken de sporthal verlaten.  
De laatste paar dagen komen we met onze 
vrienden in een restaurant en we zien de 
ober na een jaar weer terug, we hoeven hem 
niet te vertellen dat ik geen zout wil, hij weet 
het nog. Zouden we zo opvallen? 
Eind 2016 is het salaris voor het personeel in 
de sociale zorg verhoogd wat beslist noodza-
kelijk was, het was erg laag.  Twee maanden 
geleden heb ik geschreven dat het personeel 
in de sociale sector geen salaris kreeg. Inmid-
dels heeft het personeel een gedeelte van het 
salaris gehad voor de maand augustus en 
voor de maand september, niet alles. Ze heb-
ben nog steeds de hoop dat het salaris toch 
langzaam binnenkomt.  
Het is niet voor het eerst dat de overheid 
maar wat doet en dat het beetje bij beetje hersteld wordt. Men zegt daar heel snel ‘ 
ja, dit is Roemenië’.  
 
Inmiddels weten we ook dat er voor de verzorging van de kinderen in het kindertehuis 
helemaal niets meer binnenkomt. Vanaf het begin van het jaar zouden ze ongeveer € 4 
per kind per dag moeten krijgen maar dat hield op bij iets meer dan € 1. De Provincie 
krijgt vanuit Boekarest 70% van wat per jaar nodig is en moet dit verder zelf aanvullen. 
Sinds enkele maanden krijgen ze niets meer. Ze zitten met de handen in het haar. De 
voeding voor de kinderen krijgen ze voor een groot deel door donaties. Gelukkig heb-
ben ze geen beste verwachtingen van de overheid en heeft de directrice op voorhand 
afspraken gemaakt met leveranciers van voeding om te betalen als ze geld heeft en 
dat er iedere week geleverd wordt. Op die manier kan de staat niets terughalen van 
het geld dat eventueel voorradig is. Nu ze helemaal niets meer krijgt springen scholen 
en kerken bij. Het is niet alleen een probleem dat in het kindertehuis speelt, het be-
treft het hele gebied van de sociale instellingen. In de ene provincie meer dan in de 
andere. We weten ook dat er een kindertehuis is dat niets apart gezet heeft en dus de 
komende tijd niets heeft. 
Er komt geen geld meer binnen van de overheid en wat ze eventueel binnenkrijgt door 
donaties wil ze besteden aan hygiënische middelen zoals deodorant en shampoo, ook 
pampers voor de baby die pas binnengekomen is. Voor geneesmiddelen moet het 
kindertehuis 10% zelf betalen. 
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Het volgende probleem kondigt zich aan, de winter. Er is geen geld meer voor gas 
elektriciteit en water. Tot overmaat van ramp is de verwarming er ook nog eens mee 
gestopt.  
We zijn blij dat er vanuit Schagen ook al donaties binnen komen waarmee we kunnen 
helpen. Volgende maand horen we hoe het verder met ze gaat. 
 
Jubileum. 
Een aangename gebeurtenis is dat de directrice viert dat de huidige opzet van het 
kindertehuis 15 jaar bestaat en dat zij deze 15 jaar de directrice was. Alle medewer-
kers en oud-medewerkers zijn uitgenodigd en bijna iedereen is gekomen. Ze mag er 
inderdaad trots op zijn dat alles zo goed draait. 
De directrice heeft, doordat ze alles goed op een rijtje heeft en alles op papier heeft 
staan, gedaan gekregen dat het water in de straat aangelegd wordt. Zogenaamd 
moest er nog een stukje grond gekocht worden van een oude man die niet wilde ver-
kopen maar dat stukje lag voorbij het benodigde traject. 
De corruptie in het land is er nog steeds. De minister-president kan geen eerlijke men-
sen vinden om een basis te vormen in de regering. Hoe droevig is het. 
We komen ook leuke dingen tegen. Bij een overnachting in Hongarije op een camping 
werd ons door de eigenaar gevraagd waar we vandaan kwamen, wat we gedaan had-
den en hoelang we weggeweest waren. Omdat we in het Hongaarse deel in Roemenië 
zaten en hulp bieden aan het kindertehuis vond hij hetgeen we daar doen zo goed dat 
we een fles rode wijn van hem kregen. Later kwam hij terug om te zeggen dat we de 
volgende morgen om 8 uur verse broodjes van hem kregen. Toch weer een leuk ge-
baar. 
 
EINDE JAAR IN DE WERELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 
 
Hoewel het jaar nog niet geheel teneinde is, is de Wereldwinkel al goed voorbereid op 
dat feit. Zo liggen op de schappen weer de fraaie Novib-kalenders en ook de mooie 
wens- foto- en Kerstkaarten van die organisatie. De kaarten zijn allen zonder tekst. De 
Novibkalender 2018 staat in het teken van de kleurrijke wereld waarin we leven. Door 
de aankoop van Novib artikelen krijgen mensen uit ontwikkelingslanden de kans om 
uit de armoede te komen, en kunnen zo aan een betere toekomst bouwen. 
Dit geldt ook voor de andere nieuwe producten in de Wereldwinkel.  
Bijvoorbeeld  de fraaie wanddecoratie van een op hout beschilderde flamingo. Een 
heel ander product is de echt katoenen handgeweven handdoek gemaakt op Sri Lanka. 
Speciale aandacht graag voor de zogenaamde clickboxen van hergebruik plastic fles-
sen, handgemaakt door een trotse Zuid-Afrikaanse vrouw! De flessen waren ooit ge-
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vuld met koolzuurhoudend water, nu een bron van verbeelding! Liever niet nog meer 
plastic op het land of in de oceaan, nu omgetoverd tot een sprankelend  lichtje voor de 
donkere dagen in deze tijd van het jaar. 
Kom ook voor Sinterklaascadeaus in de Wereldwinkel Schagen onder de toren van de 
kerk op de Markt aldaar. 
Ook is de Wereldwinkel op zoek is naar nieuwe vrijwilligers om ons fijne winkelteam te 
komen versterken of de website te onderhouden. Neem telefonisch contact op met de 
winkel als u belangstelling heeft, 0224-212191. 
Kijk voor meer informatie op: www.wereldwinkelschagen.nl 
 
OPBRENGST GROTE ROMMELMARKT RK MISSIE EN ONTWIKKELING 
Wil Niesten,  namens de organiserende werkgroep 
 
De boeken- en rommelmarkt op 27/28 oktober van de Werkgroep Missie en Ontwik-
keling is weer bijzonder goed verlopen. Een prachtige opbrengst:  Ruim 12.000,00 
euro voor het goede doel!! 
Het was voor iedereen een feest en we gaan natuurlijk op naar de volgende markt in 
de herfstvakantie van 2018! 
 

LUTHERJAAR AFGESLOTEN IN UTRECHT 
Wim Voorbraak 
 
Op Hervormingdag, 31 oktober is onder leiding van Rik Laernoes met 15 mensen een 
bezoek gebracht aan de Luther tentoonstelling in het Catherijne Convent in Utrecht, 
een initiatief van de Raad van Vieren en Leren.  
Wij waren duidelijk niet de enige bezoekers. Of het met Hervormingsdag te maken 
had? Ik weet het niet. Maar ook vele schoolklassen hadden de dag uitgezocht om 
meer over Maarten Luther te horen en over de veranderingen in Duitsland en later 
Europa die zijn hervorming heeft te weeg gebracht. Een geweldig initiatief dus om ook 
jongeren met Luther in contact te brengen. Tijdens onze rondleiding werden we conti-
nu gepasseerd door schoolklassen die  de Luther tentoonstelling wat sneller “deden”. 
Ook kruiste een filmploeg van het NOS journaal nog ons pad wat beelden van Rinus en 
Ada van Ketel opleverde in het 8 uur journaal. Het interview met Ad Bouterse haalde 
het journaal niet. 
Gelukkig had Rik voor ons een tafel gereserveerd zodat we de ondanks de grote be-
langstelling de dag met koffie konden beginnen. Met veel beeld en tekst materaal 
werd niet alleen zijn rol binnen de kerk belicht. Maar ook zijn belang voor Wittenberg 
zijn woonplaats en de keurvorst daar. Van de enkele jaren daarvoor uitgevonden 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
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boekdrukkunst werd maximaal gebruik gemaakt: Snel werden hierdoor de boeken 
verspreid over Europa met prominent de naam van Luthers woonplaats Wittenberg op 
de kaft.  Een echt pronkstuk vond ikzelf de bijbel vertaald door Erasmus van het Grieks 
in het Latijn met daarin handgeschreven verbeteringen van Maarten Luther. Aandacht 
was er ook voor de zwarte kant van Luthers reformatie, zijn oordeel over de Joden wat 
een paar eeuwen later door de Jodenvervolging facilliteerde. ‘s Middags was er aan-
dacht voor de muziek van Luther. Han-
na Rijken, bij ons bekend als dirigente 
van het Vocaal Theologen Ensemble, 
nam een vol auditorium mee in het 
repertoire van Luther, startend vanuit 
het Gregoriaans, via psalmen, kinderlie-
deren tot uiteindelijk eindigend bij de 
strijdliederen als “Een vaste Burcht is 
onze God”. 
Een leuk initiatief waarvan je als organi-
sator altijd maar moet hopen dat er 
voldoende interesse is. Nu dat was er. 
Rik en Adriaan, bedankt voor de organi-
satie.  
 
AAN TAFEL! 
Koos Eriks 
 
In de kerk op de Markt in Schagen 
wordt zondag 26 november weer 
een gezellige 'Aan tafel!'- middag ge-
houden, aanvang 15.45 einde 18.00 u.  
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom.  
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.  
Opgave vóór woensdag 22 november bij Koos Eriks 298387 of Ageeth  Spruijt 213220. 
 
 

 

 

Erasmusbijbel gebruikt door Luther 
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ACTIVITEITENROOSTER  NOVEMBER-DECEMBER 2017 
 

Datum Dag Bijeenkomst/Raad Begintijd Locatie 

14 nov. dinsdag vergadering kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

21  nov. woensdag Moderamen 20.00 uur Grote Kerk 

22 nov. woensdag Theologen Cafë: Herman Bavinck 20.00 uur Grote Kerk 

26 nov. zondag Gemeentemaaltijd: “Aan tafel” 15.45 uur Grote Kerk 

26 nov. zondag O’Branons. Ierse muziek, soms donker als 
Guinness maar ook meeslepend als een 
wervelende Ierse dans. Alles uit het 
hoofd spelend, inspelend op  de wensen 
van het publiek.”Folk”zoals het is be-
doeld, voor iedereen 

15.00 uur Kerkje  
Eenigenburg 

29 nov. woensdag avond ouderenbezoeksters diaconie 19.30 uur Grote Kerk 

29  nov. woensdag Gemeenteavond 20.00 uur Grote Kerk 

4 dec. maandag vergadering kerkrentmeesters db 9.00 uur Wulpenhof 3 

4 dec woensdag Inloopochtend 10.00 uur Grote Kerk 

6 dec. woensdag Kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 

12 dec. dinsdag vergadering kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

17 dec. zondag Muzikale kerstviering door de Eeni-
genburgers, m.m.v. “Het Eenigen-
burgs Gemengd koor “en jong talent. 
gezellig en verrassend! 

15.00 uur Kerkje Eeni-
genburg 

24  
dec. 

zondag Kinderkerstviering   16.30 uur Grote Kerk 



ONZE KERK

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

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen
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Schagerweg 53, Schagerbrug
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Postadres - postbus 2
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Telefoon 0224 - 571641
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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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