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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)

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

Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat



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: Tjallina Kramer en Yvon Molenaar Telefoon: 0224 212933  
De Wegwijzer: Machteld Brink   Telefoon:  0224 296008 
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 06 336 386 73

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

SCRIBA
Dhr. A. Plomp Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen, 
 0224 227 522 / scriba@pgschagen.nl

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

M E E R  I N F O  O P  W E B S I T E S :  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. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL93 FVLB 0699.543.622 t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.

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

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted www.pgschagen.nl
www.pgschagen.nlwww.pgschagen.nl

ZEGGEN WAT JE DOET, DOEN WAT JE ZEGT
Dé Beheermakelaar

Vraag naar Wim Lemckert voor Schagen 
en omgeving. Bel rechtstreeks naar Wim op 

06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

Zes dagen in de week sta ik voor u klaar, ook in de avonduren.
Kanaalkade 19, 1811LP Alkmaar.  Tel. 072-2201462

VOOR VERKOOP OF AANKOOP VAN UW WONING
wimlemckert@debeheermakelaar.nl
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ALGEMEEN 

HUREN KERKRUIMTE 

Voor het huren van kerkruimten kunt u 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. 
vacature voor een predikant; beroepingsprocedure is gestart 
 
SCRIBA PROTESTANTSE GEMEENTE SCHAGEN 

Dhr. A. Plomp Eksterstraat 132, 1742EX Schagen 0224 227522 
e-mailadres:  scriba@pgschagen.nl; Facebook PGSchagen 

 
KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres:  
pknschagen@outlook.com  , zoveel mogelijk voor de donderdag! 
 
KOPIJ “ONZE KERK" 

Kopij:  Mw A. van Arkel                              06-13614761 e-mailadres: redactieonze-
kerk@pgschagen.nl 
 
VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING “ONZE KERK”: 

Dhr G. Leijnse Notenhof 87, 1741 VR Schagen 0224-297 094 
 e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl 
 
 
 

Uitnodiging voor een gemeenteavond op 20 maart a.s. 20.00 uur 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op 20 maart a.s. We 
willen graag de voortgang omtrent het beroepingswerk met u bespreken. Daarnaast 
wil de kerkenraad het voorstel omtrent de vorming van een kleine kerkenraad toelich-
ten en met de gemeente bespreken. 
w.g. Arjan Plomp, scriba. 

 
  

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:pknschagen@outlook.com�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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TER OVERWEGING 

Louise Kooiman 
 
Enige jaren leden bezocht ik een bijeenkomst. Het thema was: Dorst. Een boeiende en 
inspirerende dag. Het meest belangrijke wat we nodig hebben in het leven is iets te 
drinken. Het is de meest dringende nood. Zonder drinken kan een mens niet. 
Ons lichaam is gemaakt van voornamelijk water. Het moet voortdurend bijgevuld 
worden. Als dat niet lukt, dan zijn we er geweest. Niets is er zo universeel als de erva-
ring van dorst; als alledaags gegeven, als een kwelling, als een bedreiging, als een 
schreeuw om hulp. Al maakt het natuurlijk verschil of je altijd water bij de hand hebt. 
Je hoeft de kraan maar open te draaien – of dat je iedere dag opnieuw naar een put 
moet lopen en moet hopen dat er genoeg schoon water is.  
Kortgeleden had de Raad van Leren en Doen, Freek Bakker uitgenodigd. Hij had een 
boek geschreven over: Hoe Jezus in de film wordt afgebeeld. Een boeiende avond, en 
het trof mij ook dat in één van die films, die hij liet zien, een scene werd getoond van 
een dorstende Jezus: Jezus die aan het kruis luidkeels, volgens de evangelist Johannes, 
riep: “Ik heb dorst”.  
Maar dorst is een prikkel die iets in gang zet. Het is de dorst die het volk gaande houdt 
naar de Bron, op weg naar het land van melk en honing. Jezus uiting van dorst brengt 
mensen in beweging. Hij ontlokt er een daad van barmhartigheid mee aan de verder 
onbewogen Romein, die de dorstige Jezus te drinken geeft. 
In de Bijbel is de waterput vaak de plek waar mensen elkaar ontmoeten. Dorst brengt 
mensen bij elkaar, op zoek naar iets wat je dorst kan lessen. Water en meer dan dat. 
En Pasen, het feest van de opstanding, betekent dat de dorst definitief is gestild?  
Of staat Pasen voor het ontdekken dat je dorst hebt, dorst krijgen, in beweging ko-
men, diep en vurig geloven aan de bron die er moet zijn? 
Tijdens onze bijeenkomst over dorst, kreeg ik van één van de medewerkers een ca-
deautje. Ik nam het mee naar huis en pakte het thuis uit. Het was een klein bolletje 
wat op een soort plantje leek. Op een klein briefje stond dat ik het in lauw water 
moest leggen en dat de roos dan tot leven komt. Ik keek naar het onooglijke bolletje 
en zag hoe doods het er uit zag. Voor ik er erg in had was er al een takje afgebroken en 
de worteltjes waren uiterst kwetsbaar. Het had wel een mooie vorm, bijna als een 
foetus. Maar ik kon niet geloven dat het nog leven in zat. Ik goot eerbiedig water in de 
schaal. 
Toen ik deze roos van Jericho  (want zo heette het plantje) voor de eerste keer zag, 
moest ik denken aan verschillende mensen die ik kende. Mensen met verdriet en zorg, 
om wat in hun leven was gebeurd, verdriet om een dode geliefde, zorg om je (pleeg) 
kind die zo onder je hart zit, het heftige bericht over een ziekte van een van je dierba-
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ren. De gezichten trokken allemaal aan me voorbij. En voor sommigen was het leven 
dof en kleurloos, soms niet te tillen zo zwaar.  
Ik zie het plantje voor me bewegen en langzaam trekt het vol water, het dorstige 
plantje strekt haar wortels uit naar het water en drinkt. De dorst van jaren dorheid 
wordt gelest. De “Roos”gaat helemaal open. De takjes zijn dorstige armen geworden 
die zich uitstrekken naar alle kanten. Na een dag waren de takjes helemaal open gaan 
staan en was de roos helemaal open. Wat een wonder: Het beschermt zich tegen de 
barre omstandigheden door zich op te rollen. Maar als het water vindt ...  ‘Misschien is 
het met onze ziel ook wel zoiets ...' 
 
Pasen  
Het heldere Licht zien dat zich losmaakt  
van zal het ooit misschien  
De warmte voelen van de bevestiging dat het kan:  
Tot leven komen zoals het groen dat uit de bomen breekt  
Tot bloei komen met alles waarmee je tot de wereld spreekt  
De beloning van de hoop dat je aan mag zwellen als een rivier van liefde  
en overstromen van vreugde  
De vervulling van het diep gekoesterde verlangen om bemind te worden  
om wie je in alle broosheid bent  
Om van betekenis te zijn en iets te betekenen voor een ander  
Getroffen worden door het besef dat het goed is zoals het is  
Dat de wezenlijke bron nooit uitgeput raakt noch vergaat  
De vredevolle blik bemerken waarmee wij elkaar kunnen verstaan  
en die zoveel ruimte laat voor een nieuw begin  
 
KERKDIENSTEN 
Zondag 18 maart  2018 
Grote Kerk 
10.00 uur Ds. W. Andel, Oudega 
product van de week: houdbaar broodbeleg 
1e collecte Kerk (piano) 
2e collecte Diaconie Stichting Schagen Roemenië 
Lector: Jan Bruin 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw Marjolein ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Jos en Maria Vogelsang 
autovervoer: fam Voorbraak 
Er is crèche en nevendienst 
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Kerkje   Eenigenburg 
Zondag  18 maart 2018 
10.30 uur Lekendienst 
1e collecte Kerk Eenigenburg 
Organist: Dhr. E. van Loon 

Woensdag  21 maart 2018 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman 

Zondag  25 maart 2018, Palmpasen 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds. A. Walsma, Amersfoort 
product van de week: fruit en/ of koek 
1e collecte: Kerk (Kerkgebouw) 
2e collecte: Diaconie binnenlands diaconaat Kerk in Actie 
Lector: Stijn Meijer 
Organist: Caroline Schaap 
Gastvrouw: Ineke v.d. Woude 
koffie wordt verzorgd door Dirk Broekema en Therese Coret 
autovervoer: fam. Schenk 
Er is crèche, Kom in de Kring, nevendienst en tienerdienst 

Woensdag 28 maart 2018 
Grote Kerk-Hans Leijdekkerszaal 
18.00 uur: Sobere maaltijd gevolgd door korte Vesper 

Witte Donderdag  29 maart 2018, Heilig  Avondmaal  
Grote Kerk 
19.30 uur Pastor Mw. L. J. Kooiman m.m.v. Cantorij 
Lector: Annemarie Ros 
Organist: Hanneke Muntjewerf 

Goede Vrijdag 30 maart 2018 
Grote Kerk 
19.30 uur Pastor Mw. L.J. Kooiman m.m.v. Cantorij 
Lector: Adriaan Rodenburg 
Organist: Hans Stehouwer 
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Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Diaken P. Steur 
 
Stille Zaterdag  31 maart 2018 Paaswake 
Grote Kerk 
20.00 uur Ds. K.H. Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant, m.m.v. Cantorij 
Organist: Hanneke Muntjewerf  

Zondag  1 april 2018 1e Paasdag 
Grote Kerk 
9.30 uur Pastor Mw. L.J. Kooiman 
1e collecte: Kerk paascollecte quotumafdracht 
2e collecte: Diaconie JOP 
Lector: Janny de Visser 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw/heer: fam. v.d. Plas 
koffie wordt verzorgd door  Gerrit en Jelly Leijnse 
autovervoer: fam. de Visser 
Er is crèche en nevendienst 

Kerkje Eenigenburg 
Zondag  1 april 2018 
10.30 uur Ds. Mw. W. Roobol, Nieuwe Niedorp 
1 collecte: Kerk Eenigenburg 
Organist: Dhr. E. van Loon 

Maandag 2 april 2018 (2e Paasdag) 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor J. v.d. Stok 

Woensdag 4 april 2018 
Zorgcentrum De Bron 
dienst vervalt. 

Zondag  8 april 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds. P. van Ankeren, Wognum 
1e collecte: Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte: Diaconie 
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Lector: René Meijer 
Organist: Jan Zwart 
Gastvrouw: Gerda Mackenbach 
koffie wordt verzorgd door Erwin Kloosterman en Gerda Mackenbach 
autovervoer: fam. van Zanten 
Er is crèche en nevendienst 

Woensdag 11 april 2018 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor J. v.d. Stok 

Zondag  15 april 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Pastor M. J. van Steen, Alkmaar 
1e collecte: Kerk (pastoraat) 
2e collecte: Diaconie 
Lector: Sonja Bastiaan 
Organist: Hans Stehouwer 
Gastvrouw: Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door: Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
autovervoer: fam. Nicolai 
Er is crèche en nevendienst 

Woensdag 18 april 2018 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Ds. A. Blokker, Callantsoog 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

Annemieke Plomp 
 
Palmpasen en het Paasfeest staan voor de deur. Er is dus heel wat te vieren bin-
nenkort! Op dit moment zitten we midden in het 40 dagenproject. Het thema is 
dit jaar ‘Ik zorg voor jou’. Jezus maakt onderweg naar Pasen moeilijke dingen 
mee, maar al die tijd zorgt God voor hem. En Jezus laat ook zien hoe mensen 
voor elkaar kunnen zorgen. Daar kan zelfs dokter Zorgstra, die steeds maar weer 
opduikt met z’n geheimzinnige koffertje, nog wat van leren! 
Na Pasen gaan we aan de slag met hele bekende en minder bekende verhalen uit 
het boek Genesis, helemaal vooraan in de Bijbel. 



   8  
  

 

 
 
De laatste weken is er steeds een dokter in de kerk! Zorgstra is de naam. 
 

25 maart: palm-
zondag 

Marcus 11: 1-11 Intocht in Jeruzalem: Ik kom naar je 
toe 

1 april: 1e Paas-
dag 

Johannes 20: 1-18 Het graf is leeg: Ik geef je de toe-
komst 

8 april Genesis 2: 4b-25 De mens in Gods Schepping 
15 april Genesis 3: 1-14 De eerste zonde 
22 april Genesis 4: 1-16 Kain en Abel 
29 april Genesis 6: 5-22 Gods opdracht aan Noach 
6 mei Genesis 8:1 – 9:17 Gods verbond met de mens 

 

   
PALMPASENSTOK 
Else de Wit-van Laar 
 

Op zaterdag 24 
maart kunnen de 
kinderen met hun 
ouders weer een 
mooie 
Palmpasenstok 
maken. Wij zorgen 
voor de versiering 
van de stok, wat 
lekkers 
en drinken. Neem je 
zelf een kruis mee? 
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We starten om 14:00 uur gezamenlijk. 
Rond 15:00 uur zullen we klaar zijn en ruimen we met elkaar alles even op. 
Wil je ook komen? Stuur dan een mailtje naar elsemariannevanlaar@msn.com, 
zodat we weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten. Tot dan! 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak en Huib Wagenaar 

LET OP! Vanwege de paasveemarkt op 21 maart is de sobere maaltijd die 
week op dinsdag 20 maart! 

 Op ons rooster vooral bekende namen. Ds Wim Andel komt voorlopig voor de laatste 
keer langs. Met Palmpasen  beleven we weer een feestelijke dienst met onze oud pre-
dikant Anna Walsma.  Dit jaar zijn er in de stille week alleen bijeenkomsten op woens-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag, steeds in de Grote Kerk. De avondmaalsdienst op 
Witte Donderdag  in de Caegstate is daarmee definitief vervallen.  De Paaswake-dienst 
is vroeg in de avond, om 20.00 uur en wordt geleid door Ds Klaas Henk Ubels.  
In de nacht  voorafgaande aan Palmzondag schakelen we over op de zomertijd wat 
betekent dat we met ingang van die zondag de diensten weer om half 10 beginnen. 
Op eerste paasdag is er om 10.30 uur in het kerkje van Eenigenburg een kerkdienst in 
het kader van ''tussen kerk en kunst''.  Anne-Els Rensenbrink is bereid gevonden om 
over haar werk als kunstenaar te vertellen. Zij heeft als thema voor haar werk ''balans 
in het leven''. Voorganger is Ds. Willemien Roobol. Organist is Ed van Loon. Iedereen is 
daar ook van harte welkom! 
Tenslotte een hernieuwde kennismaking met Ds Peter van Ankeren. Hij preekte jaren 
geleden eerder bij ons, vertrok toen naar het midden van het land maar is nu weer 
terug in Wognum en komt ook weer naar Schagen. 

Uitnodiging voor een gemeenteavond op 20 maart a.s., 20.00 uur 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op 20 maart a.s. We 
willen graag de voortgang omtrent het beroepingswerk met u bespreken. Daarnaast 
wil de kerkenraad het voorstel omtrent de vorming van een kleine kerkenraad toelich-
ten en met de gemeente bespreken. 
w.g. Arjan Plomp, scriba. 
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MEELEVEN  
Louise Kooiman 
 
Wij leven mee met de familie Beemster, Mauvestraat 37. Op 15 februari 2018 over-
leed hun man, vader en opa Jaap Beemster. Na een lange periode van aftakeling 
moest hij loslaten die hem lief en dierbaar waren en moesten zij ook hem loslaten. Wij 
wensen zijn vrouw en kinderen veel kracht en sterkte toe in deze periode. 
Wij leven ook mee met de familie Verloop, van de Vincent van Goghlaan 29. In de 
nacht van 6 op 7 maart 2018 overleed Nelie Verloop-Pronk. De laatste jaren van haar 
leven was haar zicht en gehoor maar ook haar geheugen steeds minder geworden. 
Jarenlang heeft haar man als mantelzorger met veel trouw en verantwoordelijkheid 
voor haar gezorgd. Zij was een vrouw die zeer muzikaal was en zich graag dienend 
opstelde in het begeleiden van diensten op de piano en op het orgel. Ooit deed zij 
examen bij Willem Vogel. Zij was een authentieke, bescheiden vrouw die op een rusti-
ge manier haar gang ging. 
Op maandag 12 maart namen wij afscheid van haar met allen die van haar gehouden 
hebben. 
Wij wensen haar man en kinderen en kleinkinderen veel sterkte in dit verlies en dat zij 
zich gedragen, mogen weten door Gods Liefde. 
Wij leven mee met Elly Poley, Vinkenhof 25, 1742 JA Schagen. Zoals eerder vermeld 
lag Elly met ernstige brandwonden in het ziekenhuis in Beverwijk. Op 26 februari is zij 
verhuisd naar Heliomare, in Wijk aan Zee waar zij naar toe gaat om te revalideren. Dit 
is een intensief proces en wij wensen haar veel kracht toe en geduld in deze inspan-
nende periode. 
Ook veel sterkte voor haar man en kinderen. In overleg met Arjen kunt u, om haar te 
steunen, een kaartje sturen naar haar huisadres, en kan Arjen het voor haar meene-
men. Zij heeft al veel kaarten ontvangen en het doet haar zeer goed dat de gemeente 
zo meeleeft. 
Wij leven mee met Riek Schreuder, Roosstraat 28, 1741 GN te Schagen. Na een moei-
zaam aantal jaren van inleveren van haar gezondheid is het nu weer iets rustiger in het 
leven van Riek. Helaas heeft zij geen energie meer om naar de zondagse viering te 
komen. Voor Riek is dat heel jammer want zij voelde zich altijd zeer verbonden met de 
kerk op de Markt, en heeft zich ook altijd heel actief ingezet voor de kerkelijke ge-
meenschap. In gedachten is zij nog steeds zeer betrokken bij wat er in de kerk gebeurt.  
Zij zou het zeer op prijs stellen dat u haar af en toe laat weten dat u met haar meeleeft 
in de vorm van een kaartje of telefoontje.   
Wij leven mee met Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg en John Hoefsmit uit Haring-
huizen.  Zoals we al eerder hoorden is er veel zorg om John in hun gezin. Vanaf vrijdag 
9 maart is John thuis. Zij allen voelen zich zeer gedragen en gesteund door de gemeen-
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te en zijn erg blij met alle kaarten en steunbetuigingen. Mocht u hen nog een kaartje 
willen sturen zullen zij dit zeer op prijs stellen. Het adres is: Dorpsstraat 1, 1769 
HA  Haringhuizen. Wij wensen hen allen veel sterkte en kracht toe in de komende tijd. 
Dat wij als gemeente om hen heen mogen staan en dat ze Gods liefde zo ook mogen 
ervaren. 
Wij leven mee met Lukas en Bianca Holla en hun kinderen. Op 17 februari overleed 
hun vader, schoonvader en en opa Nees Holla. Hij wordt verderop in dit blad herdacht. 
Zo zijn er ook meerdere zieken in onze gemeente die verdrietige berichten hebben 
gehoord en die we niet bij name noemen. Wel wensen wij hen veel sterkte en kracht 
toe in de tijd die komt.  
Dat er mensen om hen heen mogen zijn die belangrijk voor hen zijn en die iets zicht-
baar mogen maken van Gods liefde en trouw.  
 
IN MEMORIAM 
Louise Kooiman 
 
Op 15 februari 2018 overleed in de leeftijd van 89 jaar  
 

Jacob Beemster 
 
Jaap Beemster was een betrouwbare, rustige man van weinig woorden. Een man van: 
gewoon is wel genoeg. Hij was graag op de achtergrond, die zeker zijn verantwoorde-
lijkheden kende, een hoog arbeidsethos had en een sobere levensstijl.   
Hij was ook een man met humor en kon soms onverwacht  uit de hoek komen.  
Hij was geboren in Bobeldijk, bij Berkhout op 9 juli 1928. Hij was de 5e van zes kinde-
ren en zoon van Pietertje de Hart en Gerbrand Beemster. Zijn broers en zussen zijn 
inmiddels allemaal overleden. Zijn vader was tuinder  en Jaap hielp in de vakanties 
mee in het bedrijf. Na de lagere school ging hij naar de ULO  en ging in 1947  in Hoorn 
bij de belastingen werken en kwam daarna bij de bank in dienst. Hij hoorde samen 
met zijn vrouw tot de  pioniers in de Noordoostpolder, waar alles moest worden opge-
start.  Na enige tijd kwamen zij  in Schagen terecht in de Oude Slotstraat.  
In 1987 was Jaap Beemster 25 jaar directeur en werkte 40 jaar bij de bank en was het 
tijd om te stoppen. Een afscheidsfeest werd gevierd en hij kon terug kijken op een 
lange periode van trouw en verantwoordelijkheid. 
Jarenlang was hij ook penningmeester van de gymvereniging Lycurgus-Advendo en het 
Groene Kruis. Hielp bij tafeltje dekje en had een volkstuin.  
En ging regelmatig met zijn vrouw met de caravan er op uit. 
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De laatste periode van zijn leven raakten zijn herinneringen en gedachten af en toe 
wat in de mist. Zijn gezondheid werd steeds minder en langzaamaan raakte de energie 
op.  
63 jaar lang zijn Jaap en Ria Beemster getrouwd geweest. Samen veel gedeeld, samen 
verbonden, zo veel jaar samen.  
Bij zijn afscheid in het crematorium luisterden we naar muziek van o.a. Bram Vermeu-
len ,  

Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan. 
Omdat, door het verleggen van die ene steen, 
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. 

 
Zo hebben we allemaal onze mogelijkheden en ook onze onmogelijkheden. We hoe-
ven niet alles te kunnen en te weten. We mogen zijn wie we zijn en met die capacitei-
ten mogen we tevreden zijn. We hoeven niet een ander te worden maar mogen ons 
zelf worden. We mogen gekend zijn, zoals we zijn, in de liefde van God, en zo mochten 
we Jaap Beemster ook uit handen geven. We wensen zijn vrouw Ria, zijn kinderen Nel 
en Henk, Marja, Monique en Corstiaan, kleinkinderen en familie veel sterkte in het 
gemis om hun man, vader en opa. 
Dat zij troost mogen vinden aan de goede herinneringen aan Jaap Beemster. 
 

 
Zoekplaatje: Waar is de baby? Op  4 maart werd Manoek, dochter van Chris en Marie-José 
Stobbe en zusje van Heidi en Jula  gedoopt door Ds Gerard Rinsma 
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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 verga-
deringen (20 tot 40 p.) en 
kerkzaal voor concerten, bijeenkomsten e.d. (350 p.)
Informatie / reservering:
Dhr. J. Prij, De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug
0224-573123  koster@pgschagen.nl

VERHUUR 
Kerkje Eenigenburg 
(80-100 p.)
Info bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
298101  kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen, 
familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.

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

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

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning

Persoonlijk en stijlvol

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
-  Ongeacht waar en of u verzekerd bent
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

UITVAARTBEGELEIDING   Kar in Smit

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
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IN HERINNERING NEES HOLLA 

Wim Voorbraak, Lucas Holla 

Op 17 februari overleed Nees Holla op 93 jarige leeftijd. Bijna wekelijks bezocht hij, 
schuifelend achter zijn rollator, vanuit de Handelsstraat, de zondagmorgendienst en 
genoot van de gezelligheid tijdens de koffie. Cornelis Fredericus Holla werd op 23 fe-
bruari,  na een Eucharistieviering in de Sint-Pancratiuskerk in Sloten, begraven  bij zijn 
vrouw en beide zonen, op de RK begraafplaats Buitenveldert.  
Het koor zong “In Paradisum” toen Nees de kerk werd uitgereden. De liturgie eindigde 
met het volgende gedicht: 

Je vader blijft je vader, 
Zo eigen en vertrouwd, 
Je wilt hem niet graag missen 
Omdat je zoveel van hem houdt. 
Maar eens dan komt de dag 
Dat je hem moet laten gaan. 
Je verstand zegt dat het goed is,  
Maar in je ogen blinkt een traan. 

 
Tijdens de viering schetste zoon Lukas het leven van zijn vader. Met zijn toestemming 
citeer ik een gedeelte uit dit “in memoriam”. 
Iedereen weet hoe pa was: hij was een charmeur op zijn manier, was graag onder de 
mensen, hield heel erg van gezelligheid, hield van een grapje, en was ook graag in het 
middelpunt van de belangstelling. Hij had altijd een koffer vol verhalen bij zich, waar 
die dan naar believen weer eens uit tapte. Iedereen die hem al langer kende wist, oh ja, 
nu weer dit verhaal wat hij ging vertellen, en je wist al lang hoe het af zou lopen omdat 
hij het al zo vaak verteld had, maar dat belette hem niet om het dan toch nog eens een 
keertje in geuren en kleuren te gaan vertellen. 
Pa werd geboren 1 oktober 1924 als 2e kind in een tuindersgezin van 12 kinderen. Pa 
moest als een van de oudste kinderen van het gezin van jongs af aan hard meewerken 
in de tuinderij, voor schooltijd vroeg opstaan, en werk doen zoals bakken spitten, sla-
plantjes poten, onkruid wieden, postelein snijden, etc. In zijn vroege tienerjaren werd 
hij dan door zijn vader, mijn opa, er op uitgestuurd met een kar vol groenten van de 
tuinderij om te verkopen aan de groentewinkels, en hij vond het nog altijd leuk te ver-
tellen dat hij toen als jongetje al in staat was een goede prijs te bedingen. 
Dan wordt het mei 1943, pa is dan 18 jaar. Het is de 2e wereldoorlog, en pa krijgt het 
bevel, net als alle andere Nederlandse jongens in de leeftijd van 18 tot 35, om in Duits-
land te gaan werken als dwangarbeider. Pa komt in Berlijn terecht, daar moet hij op 
een tuinderij werken samen met een stel andere Nederlandse jongens. Uiteindelijk was 
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hij ook getuige van alle vreselijke taferelen in april 1945 tijdens de slag om Berlijn, 
waar hij ook wel eens over vertelde. 
Mei 1945, gaat pa, samen met zijn lotgenoten van de tuinderij weer op weg terug naar 
Nederland, vaak lopend of met paard en wagen, dwars door Duitsland. Onderweg slie-
pen ze in huizen die leeg waren achtergelaten, achtergelaten door de bewoners die op 
de vlucht waren geslagen. Dan uiteindelijk eind juni 1945 komt pa weer thuis, bij zijn 
familie in de Sloterpolder. 
Dan wordt het 1953: De tuinderij van zijn vader, mijn opa, wordt onteigend voor de 
bouw van de westelijke tuinsteden, opa gaat met pensioen en pa gaat een eigen tuin-
derij beginnen. De beginperiode was zwaar en primitief. Hij zette door en werkte hard, 
want hij wilde graag een goede en succesvolle tuinder worden, net als zijn eigen vader. 
Na een paar jaar voelde zich wel weer erg alleen, hij dacht weer wat heeft dit voor zin, 
en dacht als ik niet snel een vrouw vind verkoop ik de boel en emigreer ik alsnog naar 
Amerika. Pa leert dan mijn moeder kennen die op Sloten woonde.  
Dan op 24 november 1958: pa en ma zijn dan inmiddels allebei 35 jaar oud, trouwen ze 
hier in deze kerk, en gaan hier in Sloten in het huis van mijn moeder aan de Sloterweg 
wonen. Er komen 3 kinderen, eerst ikzelf in 1959, Gerard in 1961, en Albert in 1963, 
alle drie ook in deze kerk (Sint Pancratiusskerk, Sloten) gedoopt. 
De tuinderij bloeit, de Plesmanlaan is inmiddels aangelegd, dus de groente gaat nu per 
vrachtwagen naar de veiling, er worden kassen gebouwd, eerst koud en later ver-
warmde kassen, en pa teelt veel komkommers, tomaten, spinazie, sla, andijvie en pos-
telein. Later gaat pa gaat dan ook nog eens in plaats van groente, rozen kweken, dus 
dat betekende 3x in de week ’s morgens om half 4 opstaan om de rozen naar de veiling 
in Aalsmeer te brengen.  
In 1971 wordt mijn moeder ziek, en ze overlijdt dan in 1973 op 49-jarige leeftijd aan 
borstkanker, ook pa is dan 49. Dan één jaar later in de zomer van 1974 gaan we met 
z’n vieren, pa, ik en mijn broers Gerard en Albert, met de auto naar Berlijn, terug naar 
de tuinderij waar ie in de oorlog had gewerkt, en terug naar de familie waar hij zo 
goed was opgevangen en 29 jaar niet had gezien. Pa kreeg toen meteen vriendschap 
met de dochter van die familie, die van een meisje van 12 in de oorlogsjaren veranderd 
was in een vrouw van 41, en later een relatie met haar. 
Dan komt in 1987 een grote schok: Albert overlijdt, en dan in 1989 nog een: ook Gerard 
overlijdt. Pa had daar een enorm veel verdriet van, en verandert wederom van leven, 
door als een soort therapie weer heel hard te gaan werken. Hij stopte toen hij 75 werd. 
Pa leidde voor zichzelf altijd een heel eenvoudig en spaarzaam leven. Kleding werd 
helemaal afgedragen, had ook verder heel weinig luxe en was met weinig tevreden, zo 
was hij gewoon opgevoed vanaf zijn jeugd af aan. Voor anderen en ook voor mijzelf 
kon hij wel heel royaal zijn met cadeautjes of anderszins financieel bijspringen als het 
nodig was. Pa had altijd uiterlijk wel de schijn van bravoure, maar innerlijk een heel 
klein hartje, en leed vooral in stilte zijn verdriet over de dood van mijn broers en mijn 



   16  
  

moeder. Hij zei dat er geen dag voorbij ging dat hij aan ze dacht, en ging ook heel vaak 
naar het graf op Buitenveldert. 

Dan in 2008, pa is dan inmiddels 84 jaar, wordt pa 
toch nog onverwacht opa. Pa was apetrots en zei 
tegen iedereen die het maar horen wilde dat dat het 
grootste geluk was dat hem op zijn leeftijd nog kon 
overkomen. Dan in 2011 wordt pa nog eens opa, 
Maarten geboren, op 1 oktober, precies op zijn 87e 
verjaardag, een mooier verjaardagscadeau kon hij 
zich niet wensen. De afstand met ons in Schagen was 
wel groot.  
Pa komt dan tot het inzicht dat het opnieuw tijd is 
om van koers te veranderen. En komt dan in 2012, na 
bijna 60 jaar Sloten in Schagen wonen, aan de Han-

delsstraat, dicht bij ons.  
De laatste paar jaar van zijn leven ging zijn lichamelij-
ke en geestelijk conditie wel verder achteruit, maar ik 

ben toch heel blij dat we dit nog voor hem hebben kunnen doen, dat hij nog van de 
kleinkinderen kon genieten, en zijn ook dankbaar dat Jesse en Maarten toch nog heel 
bewust hun opa mochten meemaken. Pa begon steeds meer in het verleden te leven, te 
midden van de trouwfoto’s, en familiefoto’s van mij en mijn broers toen we nog hele 
kleine kinderen waren, en begint ook steeds meer terug te denken aan mijn moeder, 
zijn vrouw. 
Pa was een man van weinig woorden als het over diepere gevoelens ging, maar hij zei 
wel tegen mij dat hij zijn leven in zakelijk opzicht geslaagd vond, maar in persoonlijk 
opzicht niet, en dat hij dat liever andersom had gezien. Bij de begrafenispapieren lagen 
ook allerlei briefjes, uit verschillende jaren, waarin hij onder andere schreef dat hij het 
ook moeilijk had gehad alleen achter te blijven met 3 kinderen maar dat we het toch 
samen goed hebben gehad en ons er door heen hebben gezet. Ook briefjes waarin hij 
ons bedankte voor de mooie jaren in Schagen. Ook schreef hij dat hij heel veel van ons 
hield, elke avond voor het slapen gaan voor ons allemaal heeft gebeden, en hij hoopt 
dat ik hetzelfde doe voor hem en mijn moeder en broers. Pa, jullie blijven altijd in mijn 
hart. Lieve pa, rust zacht. 
 
BEDANKT 
Ger Dekker 
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, een arm om ons heen 
en andere blijken van medeleven tijdens de ziekte van Dineke. Helaas Dineke mocht 

Nees Holla, rechts in 2012 in 
het kerkje van Valkkoog 
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niet beter worden en ook na haar overlijden  hebben wij weer vele lieve tekenen van 
meeleven mogen ontvangen. Verder bedanken wij een ieder die heeft meegewerkt 
aan de dankdienst voor Dineke haar leven, het was echt het afscheid zoals Dineke die 
graag wilde. Een speciale dank voor Louise Kooiman, die ons geweldig heeft begeleid 
en gesteund. Dit zowel voor als na het sterven van Dineke. Dit alles heeft mij en de 
kinderen heel goed gedaan en ons door deze onbegrijpelijk moeilijke tijd heen gehol-
pen. Nogmaals bedankt. 
 
BEDANKJE 
John Duiven 

Mede namens mijn vrouw Anneke, wil ik de PKN afdeling Schagen bedanken voor de 
belangstelling in de vorm van een mooie kaart en bloemen. Ik heb op 6 februari een 
bypassoperatie in het VU Amsterdam ondergaan. Dit is voorspoedig gegaan. Maandag 
12 februari was ik al weer thuis. Er volgt nog een lange weg van herstel en revalidatie 
te gaan maar dat zal wel lukken. 

HARTELIJK DANK 
Riek Schreuder 

Als je lang ziek bent, is het heel fijn een groet van de kerkelijke gemeente te krijgen. Ik 
blijf me op deze manier toch verbonden voelen met de kerk en ben daar blij mee. 
 
Dank voor alle lieve aandacht. Bloemen, kaarten en bezoek.  
Mocht je langs en aan willen komen dan graag een afspraak maken voor ‘s  
middags. Tel.0224-219055. Groet, Riek Schreuder 

OMZIEN NAAR ELKAAR KENT VELE VARIANTEN 
Wim Voorbraak 
 
Toen ik afgelopen week mijn kast aan het opruimen was kwam ik het beleidsplan te-
gen van de Pastorale raad wat ik in 2008 schreef. In die tijd was de trend dat elke raad 
een beleidsplan maakte wat eenmalig behandeld werd en daarna in een kast ver-
dween om alleen weer te voorschijn te komen bij een drastische opruiming als gevolg 
van tekort aan opbergruimte. De kerkenraad van de PGSchagen en vooral de Pastorale 
Raad, bestaat vooral uit doeners en zijn geen mensen van beleidsplannen. 
Het hele document ademt de kerk van 10 jaar en langer geleden. Wie zou nu nog  de 
term “vermanend pastoraat”in de mond durven nemen. Opmerkingen over het weg-
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blijven bij een kerkdienst, het missen van de kinderen op catechisatie, ouderen van 
ons hebben dat allemaal nog wel meegemaakt. 
 
Vandaag, anno 2018, kijken we daar anders tegen aan. Dit neemt misschien bij u, jul-
lie, ook de drempel weg om met ons mee te doen. De nadruk vandaag ligt op het “on-
derling pastoraat”. Pastoraat is eigenlijk ook nog zo’n term uit de “oude doos”. Zelf 
zou ik in anno 2018 meer weer spreken als “onderlinge zorg” of “omzien naar elkaar”. 
 
Ik zou ook het direct met misverstand ver van me weg willen gooien dat dit een on-
derwerp is, alleen voor senioren. Ja, die senioren zijn er met velen in onze gemeenten, 
zo’ n 235 van 75 jaar of ouder. Sommigen zijn inderdaad eenzaam, voelen zich zelfs 
eenzaam in de kerk omdat ze door niemand aangesproken worden. Maar ook jonge-
ren kunnen eenzaam zijn en een klankbord missen om hun persoonlijke situatie eens 
aan een ander te toetsen. 
 
In 2008 schreef ik: “Om elkaar als gemeenteleden te kunnen ondersteunen moeten 
we bekend zijn met elkaar. Doordat maar 10 tot 15 % van onze leden regelmatig kerk-
bezoeker is, kent men elkaar vaak niet vanuit de kerk. Anno 2018 zijn zij gekend als 
bezorgadres voor ons kerkblad of tegenwoordig zelfs als e-mail adres voor kerkblad 
en/of kerkbalans. Het persoonlijk contact wordt steeds schaarser. 
Daarom is de Pastorale Raad een jaar geleden al begonnen met onze gemeente op-
nieuw in wijken in te delen. Het streven is om het bezoekwerk in elke wijk door een 
wijkcoördinator te laten coördineren. Nog niet elke wijk heeft op dit moment een co-
ordinator maar we zijn op de goede weg. Voor de duidelijkheid, de wijkcoördinator 
heet geen Louise Kooiman. Haar taak is vooral het crisispastoraat.  

 
De wijkindeling: 
5 wijken binnen Scha-
gen , inclusief de ver-
zorgingshuizen, St. 
Maarten, Valkkoog en 
de rest rond Schagen.  
Zie voor meer info 
onze website 
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De coördinator beheert de ledenadministratie voor haar of zijn wijk en maakt aante-
kening in het LRP (het Leden Administratiesysteem PKN) bij de namen van mensen die 
aandacht van de kerk wensen. Hij of zij verzamelt ook de opmerkingen van de be-
zoekmedewerksters van de diaconie die oudere gemeenteleden rond zijn of haar ver-
jaardag bezoeken. 
 
Met uw hulp proberen we dit jaar een zo compleet mogelijk beeld te krijgen waar 
wensen en directe behoeften liggen. Met onze beperkte menskracht gaat dat allemaal 
niet zo snel; we zijn daarom dan ook gestart met de inventarisatie van het ouderenbe-
stand met prioriteit aan alleenstaanden.  
De inventarisatie kent ook een gevolg. Er zullen zich mensen melden die graag zo nu 
en dan bezoek willen ontvangen. 
  

We willen een lijst aanleggen van mensen die bereid zijn anderen een paar keer per 
jaar te “bezoeken”. 

Opgave bij Wim Voorbraak, 0224-213665, wimvoorbraak@ziggo.nl 

 
Ik zet dat bezoeken tussen aanhalingstekens, dat bezoeken kan ook zijn: met iemand 
een kopje je koffie te gaan drinken, mee nemen naar de inloopochtend in de kerk, de 
gemeentemaaltijd of misschien wel naar de “bejaardenfilm”. Ik ken ook vaste afspra-
ken tussen gemeenteleden die elkaar naar ziekenhuis of specialist rijden.  
Natuurlijk zullen sommigen van u zeggen: dit doet “Wonen plus Welzijn”ook. Dat 
klopt! Wanneer u met hen ervaring hebt, moet u vooral hen inschakelen. Dat ontlast 
ons. Hun reservoir met vrijwilligers van hun is vele malen groter. 
Twee keer per jaar komen we als vrijwilligers bij elkaar, om elkaar bij te praten over 
onze ervaringen en elkaar enthousiast te houden. De eerst volgende keer is 16 mei, 
half 4 in de Hans Leijdekkerszaal. 
Laatst pleitte iemand tegen mij ervoor om het verjaardagsfonds weer in te voeren. 
Ouderen gereformeerden herinneren zich dit nog wel. Toen ging het vooral om het 
verzamelen van een vrijwilliger bijdrage, de kerk zat krap bij kas. Tegenwoordig zou 
het een middel kunnen zijn om binnen een wijk een paar keer per jaar, met reden, 
contact met elkaar te onderhouden. 
U merkt het, we proberen in oplossingen te denken en nodigen u graag uit mee te 
denken. 
Want  “omzien naar elkaar kent vele varianten”! 
 
  

mailto:wimvoorbraak@ziggo.nl�
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DE KERK IN HET MIDDEN LATEN 
Annemarie Voorbraak 
 
Op 21 maart a.s. is het weer zover. Door heel veel mensen wordt er jaarlijks naar toe 
geleefd. Het is een drukte van belang rond de Grote Kerk. Niet alleen van mensen, de 
ingang wordt versperd door de zgn. dikbillen. Natuurlijk hopen wij dat het voor ieder-
een weer een gezellige dag wordt. Vorig jaar viel de paasvee precies op de eerst 
woensdag van de maand en lieten wij de inloopochtend gewoon doorgaan. Nou, dat 
hebben wij geweten. Het werd gezellig druk die ochtend. Daarom nodigen wij u dan 
ook weer van harte uit om met Paasvee, op deze extra inloopochtend,  in de kerk een 
kopje koffie te komen drinken. De kerk in het centrum van Schagen doet ook die och-
tend haar deuren open. 
U bent van harte welkom! 
 

 
BIJBELS KOKEN 
Marijke van Harskamp 
 
Uitnodiging: 
13 april is er Bijbels koken in de Hans Leijdekkers zaal. Wilt u meehelpen of mee eten 
dan gaarne opgeven voor dinsdag 10 april bij: 
Corine Leijdekkers, tel. 0224 212601. Email: cleijdekkers@kpnmail.nl 
Marijke van Harskamp, tel 0224 214039. Email: mvanharskamp@quicknet.nl 

mailto:cleijdekkers@kpnmail.nl�
mailto:mvanharskamp@quicknet.nl�
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We starten om 15:00 uur met de voorbereidingen voor het eten en we streven er naar 
om ong. 18:00 uur aan tafel te gaan.  
De kosten worden gedeeld. U bent van harte welkom!  
 
GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 

Op dinsdag 10 april zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
OUDEREN- GESPREKSGROEP 

Het thema zal zijn: geraakt 
Waar wordt je door geraakt? Kippenvel, een traan. Een moment dat alles kan verande-
ren. 
Graag gaan we samen daarover in gesprek. Iedereen is van harte welkom.  
 
BIJBELGESPREKSGROEP 
Op woensdag  28 maart is de volgende Bijbelgesprekskring in de Grote kerk.  
We beginnen om 14.00 uur. 
Het thema zal zijn:  De natuur.  Iedereen is van harte welkom. 
  
VESPER SCHAGERBRUG 
Adriaan Rodenburg 
 
In de vesper van zondag 15 april – zondag van De Goede Herder – in de kerk van Scha-
gerbrug zingt de Mannengroep o.l.v. Jan Schraal. Organist is Hanneke Muntjewerf. 
Marjolein ten Cate bespeelt de dwarsfluit. Erik Jan Tillema, als voorganger verbonden 
aan de protestantse gemeente van Schagerbrug, is de liturg. De kerk is om 4 uur open. 
Het avondgebed van ca. 40 minuten begint om 5 uur. In deze vesper wordt uiteraard 
psalm 23 gezongen. Als avondlied zingen we gezang 250 ‘Ik leg mij in uw hoede neer’. 
Afsluitend klinkt de Lofzang van Simeon, ‘De glorie van de Eeuwige’. 
Voor deze viering wordt u gevraagd om 16.50 u. aanwezig te zijn.  
Na afloop is er koffie en thee.  

WERELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 
 
Voor leren tassen uit India naar de Wereldwinkel Schagen. 
Ook in deze maand kleurrijke cadeau-artikelen in de Wereldwinkel Schagen onder de 
toren op de Markt in die stad. Een goed voorbeeld zijn de tassen uit India. Ze worden 
gemaakt van geitenleer. Dit is dunner en flexibeler dan koeienleer. Het leer wordt 
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plantaardig gelooid zodat er geen schadelijke afvalstoffen vrij komen. Mannen snijden 
en bewerken het leer, vrouwen beschilderen het. De oprichtster van het bedrijf, een 
non-profitorganisatie, wil de ambachtslieden helpen hun vaardigheden verder te 
ontwikkelen en zelfredzaam te worden. Behalve dit, levert het ook een stijlvol en 
vrolijk ogend product op. 
 

 
 
 
 
  
 

Dat geldt zeker ook voor het fraaie aardewerk en de grappige metalen beestjes. De 
aardewerk schalen en vazen worden op het Indonesische eiland Java gemaakt. Het 
bedrijf ontwikkelt in samenwerking met de importeur voortdurend nieuwe producten 
die aansluiten bij trends in o.a. ons land. Zo zijn de medewerkers ook op langere 
termijn verzekerd van inkomsten 
 
Heel apart en nieuw in de winkel zijn de kaartjes ‘Mooie Mensen’. Aan ieder kaartje 
hangt een bedeltje. Met een persoonlijke boodschap op de achterkant kunt je de 
ontvanger nog extra in het zonnetje zetten. Wie gunt nu niet zo’n kaartje-plus? Het 
bedrijf dat de kaarten op de markt brengt koppelt de verkoop ervan aan een goed doel. 
En dat past weer naadloos aan de doelstellingen van de Wereldwinkels.  
Kijk voor meer informatie op: www.wereldwinkelschagen.nl 
 
KOSTBAAR CADEAU 
Adriaan Rodenburg 
 
Kostbaar cadeau 
De meesten van u kennen mijn fascinatie met 
kerkmusicus Willem Vogel (1920-2010) van 
wie 60 melodieën in het huidige Liedboek 
staan. De laatste 6 jaar van zijn leven waren 
wij bevriend met het echtpaar Vogel. Kostbaar 
zijn de 9 melodieën die hij op mijn verzoek 
creëerde. 
Enkele maanden terug werd ik verrast door 
Dirk Broekema. Bij opruiming van zijn zolder 
vond hij een LP die hij mij cadeau deed. De 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
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opname in 1974 van de Johannes Passie van Willem Vogel!  
De opname is gemaakt in de Nieuwe Zijds Kapel in Amsterdam.   
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Stede voor info over deze kapel. 
 
Bij de eerste ‘uitvoering’ van deze Passie op Goede Vrijdag 1971 – met teksten uit een 
oude versie van de Statenvertaling – reciteerde ds. Hendrik Kater (bekend van het 
huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus) de Evangeliepartij. Ds. Hendrik de Nie zong 
de Christuspartij.   
Na sluiting van deze kapel verhuisde de ‘Kantorij van de Nieuwe Zijds Kapel’ naar de 
Oude kerk. Daar begon Willem Vogel met het componeren van Evangeliemotetten op 
bijbelvertalingen van dr. J.H. van Beusekom. De naam van de cantorij wijzigde in Swee-
linckcantorij. 
 

 
Het laantje naar het kerkje in Eenigenburg is bijna laantje “af”… maar er komen wel 
nieuwe boompjes 
 
AAN TAFEL! 
Koos Eriks 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 15 april weer 
een gezellige ‘Aan tafel!’- middag gehouden, aanvang 15.45 einde 18.00 u.  
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige_Stede�
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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 11 april bij Koos Eriks 298387 of Ageeth  Spruijt 213220. 

ACTIVITEITENROOSTER  MAART-APRIL 2018 

14 maart woensdag sobere maaltijd met vesper 18.00 
 

Grote Kerk 

18 maart zondag ‘d Egelantiers; zang en piano 15.00 
uur 

kerkje  
Eenigenburg 

20 maart  dinsdag sobere maaltijd met vesper 18.00 
 

Grote Kerk 

20 maart dinsdag Gemeenteavond 20.00 
 

Grote Kerk 

21 maart woensdag inloopochtend; paasvee 10.00 
 

Grote Kerk 

28 maart woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 
 

Grote Kerk 

28 maart woensdag sobere maaltijd met vesper 18.00 
 

Grote Kerk 

4 april woensdag inloopochtend 10.00 
 

Grote kerk 

5 april Donderdag Moderamen 20.00 
 

Grote Kerk 

8 april zondag “De Zoete inval”; 
 Hollandse barokmuziek 

15.00 
uur 

Kerkje  
Eenigenburg 

9 april maandag vergadering kerkrentmeesters,db 
 

9.00 uur Wulpenhof 3 

10 april dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 
 

Grote Kerk 

11 april woensdag Kerkenraad 20.00 
 

Grote Kerk 

17 april dinsdag vergadering kerkrentmeesters 20.00 
 

Grote Kerk 

Uitnodiging voor een gemeenteavond op 20 maart a.s. 20.00 uur 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op 20 maart a.s. We 
willen graag de voortgang omtrent het beroepingswerk met u bespreken. Daarnaast 
wil de kerkenraad het voorstel omtrent de vorming van een kleine kerkenraad toelichn 
en met de gemeente bespreken. 
w.g. Arjan Plomp, scriba. 
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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)

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

Februari - maart 2018

Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

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

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

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

De Ark: Tjallina Kramer en Yvon Molenaar Telefoon: 0224 212933  
De Wegwijzer: Machteld Brink   Telefoon:  0224 296008 
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(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)	   
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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	  	  
	  

 06 336 386 73

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

SCRIBA
Dhr. A. Plomp Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen, 
 0224 227 522 / scriba@pgschagen.nl

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

M E E R  I N F O  O P  W E B S I T E S :  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. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL93 FVLB 0699.543.622 t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.

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

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted www.pgschagen.nl
www.pgschagen.nlwww.pgschagen.nl

ZEGGEN WAT JE DOET, DOEN WAT JE ZEGT
Dé Beheermakelaar

Vraag naar Wim Lemckert voor Schagen 
en omgeving. Bel rechtstreeks naar Wim op 

06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

Zes dagen in de week sta ik voor u klaar, ook in de avonduren.
Kanaalkade 19, 1811LP Alkmaar.  Tel. 072-2201462

VOOR VERKOOP OF AANKOOP VAN UW WONING
wimlemckert@debeheermakelaar.nl
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