
ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN E.O.  (I.W.)

H
E

R
V

O
R

M
D

E
 G

E
M

E
E

N
T

E
 S

C
H

A
G

E
N

 C
.A

.
G

E
R

E
F

O
R

M
E

E
R

D
E

 K
E

R
K

 S
C

H
A

G
E

N
 E

.O
.

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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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: redactieonzekerk@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 
 

TER OVERWEGING 

Ide Wolzak 
 
‘Achter de voordeur’: religieus analfabetisme. 
 
Wanneer in de quiz De slimste mens de vraag wordt gesteld wat de beginwoorden van 
de bijbel zijn, komt geen van de kandidaten op het goede antwoord. Quizmaster Philip 
Freriks licht hen in dat ‘In den beginne’ net zoiets is als bij alle sprookjes: ‘Er was 
eens…’ De NPO kondigt bezuinigingen aan op religieuze programma’s, want er is 
steeds minder religie in de samenleving. Dat wordt geconcludeerd op grond van de 
teruglopende cijfers van kerkgang en kerklidmaatschap. Er wordt voorgesteld het bud-
get van de EO voor levensbeschouwelijke programma’s met tweederde te verlagen. Al 

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:pknschagen@outlook.com�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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eerder zijn kleine levensbeschouwelijke omroepen als de IKON en RKK wegbezuinigd. 
Jort Kelder vraagt in een radioprogramma of het niet eens tijd wordt om religie af te 
schaffen. Een vraag die veel vaker in diverse media gesteld is. Regelmatig wordt geven 
bepaalde politieke voorlieden, nogal eens van liberale(!) huize, als hun mening dat 
religie niet in de openbare ruimte, maar achter de voordeur thuis hoort. Waarom zou 
dat dan niet moeten gelden voor liberale, socialistische en elke andere levensbe-
schouwing? 
Een scribent in de NRC vindt het een dwaze vraag: wanneer je niet eens in staat bent 
de hypotheekrente behoorlijk af te schaffen, hoe zouden we dat met zoiets funda-
menteels als religie dan wel denken te kunnen? (NRC 28-6-2018). 
 
Het getuigt ook van een verontrustende onkunde van wat religie eigenlijk is. Het 
woord wordt tegenwoordig te pas en (meestal) te onpas gebruikt als synoniem voor 
godsdienst en voor geloof. Maar dat is niet juist.  
Religie is een veel breder begrip dan de meeste mensen denken. Het woord komt van 
het Latijnse religare, dat verbinden betekent. Het gaat bij religie om het zoeken naar 
zinvolle verbanden, je verbinden met wat voor jou betekenis heeft. Want mensen zijn 
zinzoekers en betekenisgevers; zij zoeken naar de zin van wat hen overkomt, naar de 
zin van hun leven, en geven betekenis aan de wereld om hen heen en wat daarin ge-
beurt. Elke mens die nadenkt is daar op een of andere manier telkens weer mee bezig, 
is bezig met religie; daarom, zo stelde Kuitert in zijn boek Het algemeen betwijfeld 
christelijk geloof (1992), zijn mensen ongeneeslijk religieus.  
“Religie gaat helemaal niet over god of goden,” schrijft theoloog Matthias Smalbrugge 
(Trouw 29-4-2006). “Religie gaat over grote levenskrachten. Dus over liefde, haat, 
jaloezie, wraak, scheiding en binding, schuld en schaamte, agressie en mededogen.” 
Vreugde en verdriet zou ik daar zelf aan willen toevoegen. Religie is bezinning op eeu-
wige vragen die de mensen tijdens hun leven op enig moment bezig houden. Daardoor 
manifesteert religie zich in een grote verscheidenheid aan vormen in onze samenle-
ving. Dat kan zowel in de vorm van geloven, godsdienstig zijn, als niet geloven, over-
tuigd atheïst zijn, en alles wat daar tussen mogelijk is. Daarbij doen zich ook vele 
nieuwe vormen voor, die niet zijn af te meten aan de hoeveelheid mensen die beant-
woorden aan het traditionele beeld van ‘de’ kerkganger.  
Er bestaat wat betreft religie, godsdienst en geloof een enorm gebrek aan kennis in 
onze samenleving, waarvan die ‘slimme mensen’ in die KRO-NCRV-quiz een kleine 
illustratie gaven. Ook de publieke omroep geeft in zijn bezuinigingsplannen blijk van 
een grote mate van ‘religieus analfabetisme’, zoals Smalbrugge dat noemt (Trouw 20-
7-2018). Onze hele cultuur is van religie en godsdienst doordesemd, kennelijk zonder 
dat men daar nog oog voor heeft. Smalbrugge noemt daarvan een veel pijnlijker voor-
beeld, dan Freriks’ quiz-slippertje: “[B]ij de huwelijksdienst van prins Harry en Meghan 
[was er] bij de NPO niemand die ook maar iets kon uitleggen over wat daar in die 
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dienst gebeurde. Dat is religieus analfabetisme. In landen als Engeland en Duitsland 
beseffen ze dat religie volop een rol in de samenleving speelt, maar in Nederland staan 
we op een enorme intellectuele achterstand,” omdat we vasthouden aan verouderde 
ideeën. 
Om de religieuze ontwikkelingen in onze samenleving weer te leren lezen zouden er 
juist meer en niet minder levensbeschouwelijke programma’s bij de publieke omroep 
in het uitzendschema moeten staan. Religie, godsdienst, geloof, kortom levensbe-
schouwing horen óók in de openbare ruimte thuis, anders blijft er een ontzielde sa-
menleving over. Een mens, die ten volle leeft, kan niet zonder. 
 
KERKDIENSTEN 
Woensdag 8 augustus 2018  
Zorgcentrum De Bron 
geen dienst! 

  

 
Zondag  12 augustus 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Drs. J. Prij  Jr , Rotterdam 
1e collecte Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte Zending 
Lector: Jan Bruin 
Organist: Sebastiaan Schippers 
Gastvrouw: Marijke van Harskamp: 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjen Poleij 
autovervoer: fam. van Zanten 
Er is zomercrèche, niet alleen voor de jongsten!. 
 
Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk 
10.30 uur: dhr Hans Tesselaar 
organist:Ed van Loon 
 
Woensdag 15 augustus 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Em. Pastoor  J. van der Stok 
 
Zondag  19 augustus 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds. Mw. W. Roobol, Nieuwe Niedorp 
1e collecte Kerk (pastoraat Schagen) 
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2e collecte Diaconie (Genoeg rijst voor iedere dag; Birma) 
Lector: Stijn Meijer 
Organist: Hans Stehouwer 
Gastheer: Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 
autovervoer fam. Nicolai 
Er is zomercrèche, niet alleen voor de jongsten!. 
 
Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk 
10.30 uur: Jan Prij Sr 
organist:  Jacob Stam 
 
Woensdag 22 augustus 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur  dienst vervalt 
 
Zondag  26 augustus 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds. H.R. Hummelen, Egmond Binnen, Heilig Avondmaal 
1e collecte Kerk (Jeugdwerk Schagen) 
2e collecte Diaconie 
Lector: Annemarie Ros 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer fam. van der Woude 
Er is zomercrèche, niet alleen voor de jongsten!. 
 
Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk 
10.30 uur: Mw. Ina Slot, dienst in het West Fries. 
organist: Ed van Loon 
 
Woensdag 29 augustus 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor  E. Moltzer 
 
Zondag  2 september 2018, nationale Ziekenzondag 
Grote Kerk 
9.30 uur: Ds. A. Blokker, Callantsoog 
Eén collecte voor Vrienden van de Magnushof 
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Lector: Adriaan Roodenburg 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastheer Jaap Schenk: 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Nel Saft 
autovervoer fam. Voorbraak 
Er is zomercrèche, niet alleen voor de jongsten! 
 
Woensdag 5 september 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur  dienst vervalt 
 
Zondag  9 september 2018: Startzondag 
Camping de Nollen, Callantsoog 
10.30 uur pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte Kerk (energiekosten) 
2e collecte Diaconie 
Lector:  Rieneke Visser 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw Marjolein ten Cate : 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Cobie Taal 
autovervoer  fam. Schenk 
Er is crèche. 
 
Woensdag 12 september 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Em. Pastoor  J. van der Stok 
 
Zondag  16 september 2018 Oecumenische dienst 
St. Christoforuskerk 
9.30 uur Mw. M. Wildeboer, catechete, m.m.v. Gemengd koor o.l.v. Paul Sanders 
Doel collecte nader vast  te stellen 
Organist: Tjeerd van de Ploeg 
autovervoer  fam. de Visser 
 
Woensdag 19 september 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastor Mw. L. Kooiman 
 
  



   7  
  

KAMPEERWEEKEND EN STARTZONDAG 
Rik Laernoes namens Raad van Leren en Doen/Raad van Vieren en Leren 
(tel. 0224 218289 email: laerburg@kpnplanet.nl 

  

 
Inmiddels kan iedereen op de 
hoogte zijn. Het start-
kampeerweekend. Met elkaar 
kamperen in het weekend 
van  7,  8 en 9 september. 
Een flink aantal mensen heeft 
zich al aangemeld, maar… er 
kan nog meer bij. Wie mee wil 
kamperen: meld je aan! In de 
koffieruimte in de kerk hangt 
een intekenlijst. Maar ook 
telefonisch (0224 218289) of 
per mail 
(laerburg@kpnplanet.nl) kan 
ieder die mee wil zich melden. 
Wacht niet tot het laatste 
moment, we willen graag 
vooraf weten hoeveel mensen 
we kunnen verwachten. Van 
een aantal mensen weet ik dat 
ze mee willen, maar ze hebben 
zich nog niet opgegeven. Dus, 
pak de telefoon en bel of mail 
even naar onderstaand adres. 
We houden het allemaal dicht 

bij huis. Camping De Nollen in Callantsoog. (Westerweg 8, 1759 JD) 
Er is een mooie plek gereserveerd. Campers, caravans, tenten, alles is mogelijk. Elek-
triciteit aanwezig. 
De kosten: € 7,50 pppn. Baby’s en kinderen tot 2 jaar gratis. 
Het is dus mogelijk al op vrijdag overdag te komen, maar de werkende mensen kunnen 
ook gerust op vrijdagmiddag/avond of zaterdag komen. Het leukst is het  natuurlijk als 
er al zoveel mogelijk deelnemers op vrijdag aanwezig zijn. 
 Niet-kampeerders 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl�
mailto:laerburg@kpnplanet.nl�
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Niet iedereen beschikt over een kampeeruitrusting. Geen nood. Op zaterdag 8 sep-
tember kan ieder die dat leuk vindt de camping bezoeken. Op de fiets is het een half 
uurtje doortrappen, ca 10 km vanaf Schagen. 
En met de auto ben je er in een stief kwartiertje. Dus: wie dat wil, hartelijk welkom op 
zaterdag. Beetje sfeerproeven, koffie/thee en gewoon gezellig met elkaar praten. Het 
thema van de startzondag is trouwens ‘Een goed gesprek’  
  
Eten en drinken 
Als ieder zelf zorg draagt voor eten en drinken, dan komt het helemaal goed. Het idee 
is om de maaltijd op zaterdag gezamenlijk te doen. Maar daar hoort ieder nog over. 
  
Programma 
Inmiddels heeft een groepje deelnemers al een mooi programma opgesteld. We gaan 
uit van mooi weer, zodat er buitenactiviteiten kunnen plaatsvinden. Mocht dat onver-
hoopt niet zo zijn, dan is er ook een alternatief programma. Maar we gokken maar op 
het goede weer. Graag strandspullen meenemen! Emmertjes, schepjes, schepnetjes 
enz.. Allemaal nodig bij de spellen/spelen.. 
Wie alleen op zaterdag komt: graag even opgeven bij Bart Doedens, Jasper Visser of 
Annemiek Plomp.  
 
Startzondag 
Op zondag 9 september is er dan de startdienst. De startdienst wordt gehouden op de 
camping. Die dienst begint om 10.30 uur en pastor Louise Kooiman gaat erin voor. 
Het thema van de dienst is: ‘Een goed gesprek, met geloof en een hoop liefde’. .  De 
viering eindigt met het lied: ‘Een land om van te dromen’. Wellicht dat we na de start-
zondag kunnen zingen: ‘Een kerk om van te dromen’. 
Je weet maar nooit. 
  
Samen naar de kerk, ja gezellig! 
De startdienst willen we met de hele gemeente vieren. Ook met alle mensen die de 
kerk wat minder frequent bezoeken.  
Hoe komen de mensen die niet deelnemen aan het kamperen in de Startdienst? 
Dat doen we als volgt. Ieder die op zondagmorgen naar de campingdienst wil, zorgt 
dat hij/zij om kwart voor tien bij de kerk op de Markt is. 
Daar verzamelen we. Mensen die een auto hebben,  komen daar met de auto naar 
toe. Ter plekke kijken we wie met wie meerijdt. 
Een afgeladen volle dienst op de camping, wie zou dat niet willen? 
Wilt u indien mogelijk wat stoelen meebrengen? 
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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, bijeenkom-
sten e.d. (350 p.)
Informatie / reservering:
Dhr. J. Prij, De Kroft 1, 1751 PE Schager-
brug 0224-573123  koster@pgschagen.nl

VERHUUR 
Kerkje Eenigen-
burg 
(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

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol
Tel. 06 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

- 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

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
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

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar
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AFSLUITING WINTERSEIZOEN NEVENDIENST 
Wim Voorbraak 
 
Elke zondag  gaan kinderen parallel aan de preek naar hun eigen ruimte binnen de 
kerk en voegen ze zich bij de crèche kinderen die daar al zijn. Op verschillende niveaus 
worden daar verhalen uit de Bijbel verteld en toegelicht, tegenwoordig vaak ingeleid 

en afgesloten met een 
korte toelichting voor in 
de kerk. 
 Zondag  15 juli is in een 
volle kerk het neven-
dienstseizoen afgesloten. 
Bijna alle kinderen waren 
aanwezig samen met hun 
ouders.  
Jip de Wit, Daniël Doe-
dens, Jordi Naber, Jula 
Stobbe, Mels Tol en Sytze 
Meinema die allen dit jaar 

naar het basisonderwijs 
gaan kregen hun visje 

mee dat met hun naam, na hun doop, aan het doopkleed werd opgehangen. 
Extra bijzonder in deze dienst was de huldiging van Willeke van Treuren. Door voorzit-
ter Paulien Knol werd haar de gouden speld met  briljant, opgesteld als waardering 
voor haar werk kinderen en jongeren. Willeke vertelde dat zij al op 16 jarige leeftijd in 
het jeugdwerk is begonnen. Toen zij in Schagen kwam wonen is zij daar direct mee 
doorgegaan. Volgens haar “de manier” om snel binnen een gemeente “in te burge-
ren”. 

MEELEVEN EN FELICITATIE  
Louise Kooiman en Wim Voorbraak 
 
Wij leven mee met Erwin en Kristel Kloosterman, Sperwerhof 103, Er is veel zorg om 
de gezondheid van Kristel. Wij wensen Kristel en Erwin en hun kinderen Jasper en Li-
anne veel sterkte in de komende tijd. Dat zij zich gedragen mogen weten door Gods 
liefde en ook door mensen in onze gemeente.  
Wij leven mee met mevrouw Bruning. Zij woont al enige tijd in Magnushof. Zij heeft 
recent haar heup gebroken en er is zorg om haar gezondheid.  
Wij wensen haar kracht voor de tijd die komt. 

De jongens met hun visjes! 



   11  
  

 
Wij leven mee met de familie Helmstrijd, aan de Langestraat 31. Het ouder worden  is 
niet gemakkelijk voor hen en zij hebben steeds meer ondersteuning nodig. Wij wensen 
hen alle goeds en veel sterkte in de komende tijd. 
We leven mee met Elly Poley. Het gaat minder goed met haar. Ook de komende peri-
ode zal veel geduld en doorzettingsvermogen vragen van Elly. Wij wensen haar en 
Arjan en hun gezin veel sterkte toe hopen dat zij weer verder mag herstellen. 
Wij leven mee met Henk Gils en Loekie Gils-Kruijff, Cornelis Bregmanstraat 67, Het is 
nog steeds een intensieve tijd voor hen beiden. Wij wensen hen veel kracht en sterkte 
toe.  
Wij leven mee met Dirk en Jutta van der Plas, Wipmolen 3. Jutta is afgelopen week in 
zorgelijke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Eind mei vierden zij samen nog hun 
zilveren huwelijksfeest met familie en vrienden. 
Dat zij zich allen gedragen mogen weten door de gemeente en door Gods Liefde. 
Wij leven mee met mevrouw Kempe, Mauvestraat 72. Zij is geopereerd en er is veel 
zorg geweest om haar. Zij  is inmiddels weer thuis en aan het herstellen. Zij is dank-
baar dat het de goede kant op lijkt te gaan. Wij wensen haar een goed herstel toe. 
 
 Wij feliciteren Bart en Karin Doedens met de geboorte van hun dochter Judith 
Janine. Wat prachtig dat er een nieuw mensje is geboren en wij wensen haar 

Willeke van Treuren krijgt de broche speld met briljant opgespeld van voorzitter 
Paulien Knol. 
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samen met haar beide broertjes alle goeds voor in de toekomst. Dat zij mag 
opgroeien tot vreugde van haar ouders. 
 

TER GEDACHTENIS  
Louise Kooiman 
 
Op woensdag 13 juni  overleed in de leeftijd van 89 jaar 

Geertrui Agatha Neeltje Verveer – van Berkum -   
Truus 

De laatste periode van haar leven woonde Truus in de Bron, omdat zelfstandig wonen 
steeds minder mogelijk was. Langzamerhand was haar geheugen minder geworden en 
in overleg met haar kinderen was dit de plek waar zij de juiste zorg kreeg. 
Zij werd geboren in Den Helder als jongste dochter van Jacobus van Berkum en Agathe 
Marbus. Ze had nog een 8 jaar oudere broer Sip die is overleden. 
De ouders van Truus zijn jarenlang verbonden geweest met de vrijgemaakte gerefor-
meerde kerk. Ook Truus vertelde hoe moeilijk dit was geweest in de familie. Vaak 
scheuringen in gezinnen en familie. Later zijn Truus en haar man overgegaan naar de 
gereformeerde kerk, waar zij zich thuis voelde.  
Zij trouwde in 1951 in Den Helder met Tom Verveer. Vanaf 1968, hebben zij op Texel 
gewoond omdat haar man daar werk kreeg. Truus moest haar familie en wat ver-
trouwd was achterlaten in Den Helder. Zij hebben op Texel goede jaren gehad.  
Zij kregen 4 zonen; Arie, Jaap, Jan en Tom maar helaas overleed zoon Jan in 2000 aan 
een hartstilstand. Kort daarvoor was ook haar man gestorven en dit was voor haar een 
groot verdriet. Een kind en ook je partner kwijtraken aan de dood was een groot gat in 
haar leven. Truus is daarna verhuisd naar de Jan van Ketelstraat in Muggenburg, dich-
ter bij de kinderen Daar heeft ze nog heel wat jaren gewoond. Toen zij er nog toe in 
staat was kwam zij regelmatig naar de kerk.  
Zij was een gelovige vrouw, maar daar kon ze niet altijd gemakkelijk over spreken. Ze 
wist zich gedragen in Gods liefde, ook de laatste dagen van haar leven. Muziek en 
psalmen maakten haar rustig. 
Op woensdag 20 juni in een herdenkingsdienst aan de Menisweg namen we afscheid 
van haar. 
Op de kaart staat: “De hemel gaat open en mijn lieve man wacht daar op mij”.  
Voor Truus Verveer was het een rotsvast vertrouwen. God zou haar dragen en opvan-
gen na de dood. Bij haar afscheid vandaag lezen we psalm 139  en op de rouwkaart 
staan de woorden:  
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad.  
Al ging ik wonen voorbij de verste zee,  
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Ook daar zou uw hand mij leiden,  
Zou uw rechterhand mij vasthouden. 
Deze woorden van psalm 139 waren voor Truus in haar leven van grote betekenis. 
Zij wist zich gedragen door Gods grote Liefde, haar leven lang. 
Nu wij haar uit handen hebben gegeven  mogen we haar toevertrouwen aan die Lief-
de. Wij wensen haar kinderen en partners en klein en achterkleinkinderen veel sterkte 
aan de goede herinneringen aan hun moeder en oma Truus Verveer. 

VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 
 
In de afgelopen periode hebben er diverse vergaderingen plaatsgevonden, namelijk 
een Kerkenraadsdag op 9 juni, een (ingelaste) Kerkenraadsvergadering omtrent de 
beroeping op 28 juni, een vergadering van de Kleine Kerkenraad (voorheen Modera-
men) op 5 juli en een (ingelaste) Gemeentevergadering op 9 juli.   
Door de diverse vergaderingen en alle onderwerpen is dit verslag relatief uitgebreid. 
 
Proponent Arie Jan van der Bom is beroepen en heeft dit aangenomen. 
In eerdere berichtgeving is de voortgang van de beroepingscommissie beschreven. Op 
de Kerkenraadsdag had de beroepingscommissie nog geen keuze gemaakt voor één 
van de vier overgebleven kandidaten. Twee weken later was deze keuze wel gemaakt 
en wel voor proponent Arie Jan van der Bom uit Den Haag. De Kerkenraad heeft in 
haar (ingelaste) vergadering op 28 juni deze keuze met een schriftelijke stemming u 

Gemeenteavond waar Arie Jan van den Bom werd voorgesteld aan de gemeente. 
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naniem overgenomen. Dit op grond van de toelichting van de beroepingscommissie en 
zonder kennismaking met deze kandidaat. In de (ingelaste) Gemeentevergadering 
heeft de gemeente kennis kunnen maken met de kandidaat.  
In deze vergadering heeft proponent Arie Jan van der Bom zichzelf voorgesteld: hij is 
50 jaar oud en in Den Helder geboren. Hij is getrouwd met Kristin Anderson, zij is Ame-
rikaanse, en samen hebben ze een zoon van 11 jaar, Ezra. Ze wonen nu in Den Haag in 
een kosterswoning, want Kristin is koster aldaar.  
Arie Jan is het afgelopen jaar (najaar 2017) afgestudeerd aan de Protestantse Theolo-
gische Universiteit in Amsterdam. Daarnaast is hij de afgelopen tijd veelvuldig voorge-
gaan in diverse diensten. 
Hij komt uit een vlootpredikantsgezin en is meermaals met het gezin verhuisd om uit-
eindelijk in Den Haag te gaan wonen. Hij heeft theologie en filosofie gestudeerd, maar 
er was een blokkade om tot afstuderen te komen. Hij heeft vervolgens verschillende 
zaken opgepakt en in die periode zijn vrouw ontmoet. Vanaf 2004 heeft hij in de VS 
gewerkt als grafisch ontwerper van websites, maar later zijn ze weer terug naar Neder-
land gegaan en heeft hij zijn studie weer opgepakt met het voornoemde resultaat. 
Zijn missie is om een bijdrage te leveren aan de godsdienstige gemeenschap. De ge-
meenschap staat in zijn ogen centraal. Daarnaast hecht hij ook veel waarde aan de 
traditie. De traditie wil hij graag doorgeven, want het is van belang om de gemeen-
schap te verstaan. Vervolgens was er ruimte om diverse vragen te stellen, waarvan 
goed gebruik werd gemaakt. Nadat Arie Jan de vergadering had verlaten (met twee 
leden van de beroepingscommissie), is er een schriftelijke stemronde gehouden over 
de beroeping van deze kandidaat. Nadat de stemmen waren geteld, bleek de uitslag: 
86 uitgebrachte stemmen, waarvan 85 voor en 1 blanco. Paulien Knol gaf namens de 
kerkenraad aan dat het beroep zal worden uitgebracht, gelet op deze uitslag. 
 
Nadat een bezwaartermijn van vijf dagen in acht was genomen, is er een beroepings-
brief verstuurd op 16 juli en kregen we dezelfde avond een scan van het ondertekende 
contract van Arie Jan vanuit Californië, waar hij op vakantie is. Per 1 september a.s. 
kan hij met zijn gezin de pastorie aan de Handelsstraat betrekken. 
 
Vervolgens is er approbatie van deze beroeping aangevraagd bij de Classis Noord-
Holland. Op het moment van schrijven, is de approbatie nog niet verleend door de 
Classis. 
Wel is inmiddels bekend dat de dienst van bevestiging van proponent Arie Jan van 
der Bom tot predikant van de PG Schagen is gepland op 30 september a.s., om 16.00 
u ’s middags. 
 
NB Notulen van de Gemeentevergadering kunnen worden opgevraagd bij de scriba, via 
scriba@pgschagen.nl 
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NB de ochtenddienst op 30 september zal, vanwege de bevestigingsdienst in de mid-
dag, komen te vervallen. 
 
 

 
Contract getekend! 
 
 
Bij de diensten 
  Dienstenrooster 
In diverse vergaderingen is er gesproken over het dienstenrooster voor 2018. Verschil-
lende zaken zijn daarbij aan de orde gekomen. Belangrijk is dat alle ‘gaten’ in dit dien-
stenrooster voor 2018 inmiddels zijn ingevuld door onze beroepen voorganger, waar 
we als kerkenraad heel blij mee zijn. 
Daarnaast is er verwarring ontstaan omtrent de datum van de oecumenische viering. 
Deze is uiteindelijk vastgesteld op 16 september, zoals PG Schagen dit had veronder-
steld. Door deze verwarring heeft PG Zijpe geen voorganger meer kunnen regelen 
voor 23 september en is hierdoor onaangenaam verrast. Omdat we graag een goede 
buur willen zijn, hebben we in overleg besloten dat deze viering, dus 23 september om 
10.00 u zal plaatsvinden in Schagerbrug. Hierin zal de voorganger die was ingepland 
door PG Schagen, namelijk ds. P. Verhoeff, voorgaan. 
 
  Voorstel themadiensten 
Er is ook een voorstel van de Werkgroep Liturgie besproken om een aantal vaste the-
madiensten in een jaar vast te stellen. Voor 2019 zijn er vier voorgesteld: 1) in de 
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groene zondagen na Epifanie, 2) zondag cantate (vierde zondag na Pasen), 3) de groe-
ne zondagen na Pinksteren en wel voor de zomervakantie en 4) rond dankdag, wat 
dan een oogstdienst kan zijn. Wijnand Kramer lichtte verder toe: de thema’s zijn me-
rendeels bedoeld als suggestie; ook de invulling ligt open. Daarnaast is het verzoek om 
deze Themazondagen in te plannen met onze eigen voorgangers, zodat hier invulling 
aan wordt gegeven zonder een gastvoorganger te moeten betrekken. Onze preekrege-
laar is al volop aan het werk voor het dienstenrooster 2019, deze themadiensten zijn 
hier zo goed mogelijk in opgenomen. 
 
  Rondom Pasen 
De invulling rondom Pasen, m.n. de viering van de Paaswake, die nu al enkele jaren op 
zaterdagavond plaatsvindt en niet meer op zondagochtend, is op een aantal momen-
ten ter discussie gesteld. De invulling hiervan voor 2019 ligt nadrukkelijker op tafel, 
hoewel er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Eventuele ideeën of sugges-
ties kunt u aandragen via de scriba en/of via de Werkgroep Liturgie (Wijnand Kramer). 
 
Financiën 
Op de Kerkenraadsdag heeft de kerkenraad de jaarrekeningen over 2017 van het Col-
lege van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen goedgekeurd. Op de Gemeen-
tevergadering is dit nogmaals door beide colleges toegelicht en konden er vragen 
worden gesteld. Een samenvatting: 
 
 Financiën - kerkrentmeesters 
Wouter Vrolijk heeft de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters over 2017 
toegelicht: hij greep hiervoor terug naar het financieel beleidsplan 2013-2017. De jaar-
lijkse begroting van toen blijkt nu wel achterhaald. Belangrijke punten van het beleid 
toen: 

- Op peil houden bezit (geld genererend vermogen) 
- Pastoraat maximaal 65% van inkomsten uit levend geld 
- Afbouwen betaalde kosterfunctie 
- Afbouwen van financiering Eenigenburg 

 
De belangrijkste punten van deze jaarrekening: de baten uit vastgoed en baten uit 
vermogen zijn aanzienlijk hoger uitgevallen dan begroot. De inkomsten uit levend geld 
zijn wel lager uitgevallen, namelijk 10 k€ minder. Het resultaat is 36,7 k€ positief voor 
2017. Dit wijkt in positieve zin af van de begroting. 
Een belangrijke reden hiervoor is dat de inkomsten uit vermogen waren begroot op 
17,5 k€, maar er is 75 k€ gerealiseerd in 2017. Er was begroot o.b.v. rente en dividen-
den. De koerswinst op de effectenportefeuille wordt nooit begroot, maar juist daar is 
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een forse meevaller gerealiseerd. Daarnaast is het vermogen uit vastgoed, circa 20 k€ 
hoger, o.a. door bollenteelt. 
Na goedkeuring is het College van Kerkrentmeesters bedankt voor hun inspanningen. 
 
 Financiën – Diaconie 
Wieb Koedijk lichtte de jaarrekening van het College van Diakenen toe: er is een aan-
zienlijk positief saldo gerealiseerd door het CvD. Het komend jaar gaat het CvD naden-
ken over meer geldelijke bestemmingen.  
Het positieve saldo is onder meer beïnvloed doordat 10 k€ in 2017 middels een legaat 
is verstrekt. Daarnaast overstijgen de voornaamste inkomsten, namelijk pachtop-
brengsten en kapitaalopbrengsten, vrij ruim de uitgaven. 
Na goedkeuring is het College van Diakenen bedankt voor hun inspanningen. 
 
Privcacy-wetgeving1

Huib Wagenaar heeft de Kerkenraad op dit dossier grondig bijgepraat. Zijn belangrijk-
ste boodschap is dat we wat moeten wijzigen in onze huidige werkwijze, want we 
hebben als kerk in onze historische activiteiten nooit rekening gehouden met de nieu-
we privacy-wetgeving oftewel Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg 
AVG).  

 

Een belangrijk aandachtsgebied met betrekking tot persoonsgegevens is de website, 
het kerkblad en de wekelijkse mededelingen, waarbij het knelpunt is dat namen, 
adressen en portretrechten kunnen worden geschonden.  
 
De voorlopig belangrijkste acties zijn: de digitaal gepubliceerde mededelingen bevat-
ten minder ANW-gegevens (=adres, naam, woonplaats).  
Daarnaast is er een privacy-verklaring goedgekeurd en zal deze op onze website wor-
den gepubliceerd. U kunt deze verklaring raadplegen (of evt opvragen bij de scriba, via 
scriba@pgschagen.nl); daarin staat opgenomen hoe we omgaan met de diverse (per-
soons)gegevens, maar ook wat onze werkwijze is omtrent het maken van beeld- en 
filmmateriaal. U mag ons aan deze werkwijze houden. Als u vermoedt dat deze werk-
wijze niet wordt nageleefd, dan mag u contact opnemen met de kerkenraad via de 
scriba,  scriba@pgschagen.nl of met de coördinator gegevensbescherming, gegevens-
bescherming@pgschagen.nl.  
Overigens is Huib Wagenaar voorlopig bereid om coördinator gegevensbescherming te 
zijn.  
 
Concept Beleidsplan en Verklaringen Omtrent Gedrag 

                                                           
1 De volledige tekst van privacy-verklaring is te vinden op de website www.pgschagen.nl 
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Het nieuwe Beleidsplan is op dit moment nog niet afgerond. Nog niet alle commissies 
en raden hebben een jaarplan ingediend, daarnaast zijn er nog wat aanvullende zaken 
aan de orde gekomen. Een belangrijk punt betreft de Verklaringen Omtrent Gedrag: 
de Kerkenraad ziet dat er in de huidige samenleving meer vraag is naar maatregelen 
om situaties van misbruik te voorkomen. Daarbij wordt veelal gebruik gemaakt van 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 
 
De Kerkenraad heeft het voornemen om dit op de lange termijn voor onze vrijwilligers 
te regelen; voorlopig is het alleen voor de jeugdvrijwilligers gratis en willen we dit 
graag vanuit deze groep uitrollen. We hopen dat dit voor meer groepen vrijwilligers 
gratis wordt in de toekomst. Het gesprek hierover wordt nog vervolgd. 
 
Als u als gemeentelid geïnteresseerd bent in een voorlopige werkversie van het Be-
leidsplan, dan kunt u dit opvragen bij de scriba, scriba@pgschagen.nl.  
 
Positief interview 
Tijdens de Kerkenraadsdag (locatie kerkje van Valkkoog) heeft de kerkenraad in het 
middagprogramma elkaar geïnterviewd tijdens een wandeling. De geïnterviewde geeft 
aan waar hij/zij in het afgelopen jaar positieve energie van heeft gekregen; de inter-
viewer probeert, middels gerichte vragen, helder te krijgen wat hier de achtergrond 
van is. Het doel is om hier een advies aan te verbinden richting de jaarplan-
nen/beleidsplan en dat we ons bezinnen op alles wat hierin is opgenomen. 
Er is op meerdere manieren gewandeld, zoals rondom de Wiel of een uitgezette 
wandeling door een weiland, tussen de koeien door. De interviews zijn op zeer di-
verse manieren gevoerd en soms meer als gesprek dan als interview. We hopen met 
elkaar dat dit bijdraagt aan een kwalitatief goed beleidsplan. 
 
Jeugdwerk 
Tijdens de vergadering van de Kleine Kerkenraad heeft, namens het Jeugdteam, Bart 
Doedens de vergadering bijgepraat over al het jeugdwerk en wat daarmee samen-
hangt. Er is erg veel werk verricht in het afgelopen periode, zoals het Adventsproject 
(de kijkdozen en de sketches van ‘Theo en Filia’), het 40-dagenproject (‘dokter Zorg-
stra’), als ook wat kleinere projecten tussendoor (zoals over de Ark van Noach). De 
Kerkenraad is het Jeugdteam erg dankbaar voor alles wat er wordt uitgevoerd. 
Hierbij is ook voorbesproken dat Willeke bedankt zal worden voor vijftig(!) jaren werk 
als jeugdvrijwilliger. 
Tenslotte is ook gesproken over de zorgen omtrent het aantal vrijwilligers: zeker voor 
de Kindernevendienst is het aantal vrijwilligers wel erg kritisch aan het worden. Ook 
via deze route een oproep om u als vrijwilliger voor het jeugdwerk aan te melden! 
 

mailto:scriba@pgschagen.nl�
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De beroepingscommissie wordt bedankt door Paulien Knol. Van links naar rechts 
Bernard Lucas, René Meijer, Rieneke Visser, Eric Oosterbaan, Gerda Bosch, Marjolijn 
ten Cate, Jan Bruin en Paulien Knol 

VAN  DE KERKRENTMEESTERS I 
Annemarie Voorbraak 

Het zomerseizoen schiet al weer aardig op. 30 augustus is al 
weer de laatste westfriese markt. Dat betekent dat wij de kerk 
weer een grote schoonmaakbeurt gaan geven. Dat doen wij op 
dinsdag 18 september. Natuurlijk is het fijn als u aangeeft dat u 
komt helpen, het hoeft niet, de deur staat open voor een ieder 
die een paar uurtjes over heeft. Hoe meer schoonmakers, hoe 
sneller wij klaar zijn Ook als u denkt niet zoveel te kunnen dan 
nog is er altijd wel een klein klusje. Bovendien is het ook heel 
gezellig om met zijn allen de kerk weer winterklaar te maken. Er 
staat weer van alles te gebeuren en het is fijn als we gasten 
kunnen verwelkomen in een schone kerk. De koffie staat klaar! 
Ik hoop u te zien op dinsdag 18 september vanaf 10.00 uur. 
Doet u mee? 
Aanmelden (hoeft niet, wel fijn) bij Annemarie Voorbraak, 

avoorbraak@ziggo.nl, tel. 213665 
 

mailto:avoorbraak@ziggo.nl�
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VAN DE KERKRENTMEESTERS II 
Annemarie Voorbraak 
Het is u misschien niet opgevallen, maar de afgelopen tijd is het een paar keer voorge-
komen dat de liedboeken op waren. Nu is het altijd makkelijk om te zeggen: Dan koop 
je er toch een paar bij? Maar ik zou u willen vragen om zoveel mogelijk uw eigen lied-
boek mee te willen nemen naar de kerk. Het is geen enkel probleem om uw eigen 
liedboek in de kerk te laten liggen als u het teveel werk vindt om het mee te nemen. 
Het is echt vervelend als wij gasten niet een liedboek kunnen aanbieden. Kleine moei-
te, groot plezier. Alvast hartelijk dank!!! 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS III 
Brenda Plak 
 

2e kwartaal 2018 

        
 

1e 2e Totaal  kerk diaconie afdracht 
 

        1-4-2018 133,76 143,80 277,56 133,76 
 

143,80 JOP 
8-4-2018 102,6 85,60 188,20 102,60 85,60 

  15-4-2018 88,35 84,65 173,00 88,35 84,65 
  

22-4-2018 130,66 120,45 251,11 130,66 
 

120,45 
Eredienst en 
kerkmuziek 

29-4-2018 72,85 85,70 158,55 72,85 
 

85,70 Myanmar (Birma) 

6-5-2018 120,25 129,05 249,30 120,25 
 

129,05 
Amnesty Scha-
gen 

13-5-2018 154,50 90,65 245,15 154,5 90,65 
  20-5-2018 127,25 149,70 276,95 127,25 

 
149,70 KIA Zending 

27-5-2018 89,80 87,6 177,40 89,80 87,60 
  3-6-2018 75,90 88,10 164,00 75,90 88,10 
  

10-6-2018 155,10 
 

155,10 
  

155,10 
Werelddiaconaat 
Guatamala 

17-6-2018 70,35 68,65 139 70,35 
 

68,65 Roosvelthuis 
24-6-2018 77,50 75,22 152,72 77,50 75,22 

  
        Totaal  1398,87 1209,17 2608,04 1243,77 511,82 852,45 

 
 
GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
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BIJBELGESPREKSGROEP 
Op woensdag 29 augustus is de volgende Bijbelgesprekskring in de Grote Kerk. 
We beginnen om 14.00 uur.  
Het thema zal zijn:  “De Engel  
Wat betekenen engelen in ons leven en wat zegt de Bijbel erover.  
Daarover gaan we samen in gesprek. Iedereen is van harte welkom. 

OUDERENGESPREKSGROEP  
Op dinsdag 4 september zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
Het thema zal zijn: “gratis” 
Je krijgt het cadeau. Gratis! Je hoeft er niets voor te doen. 
Ook als er geen geld aan te pas komt, denken we vaak in ”voor wat hoort wat”. Een 
balans tussen geven en ontvangen.  Iedereen is van harte welkom.  
 
OECUMENISCHE GESPREKSGROEP  
Sinds enige tijd is er een oecumenische gespreksgroep opgestart.  
Het thema is:” Het Onze Vader.”  
We gaan vanuit onze eigen achtergrond en spiritualiteit in gesprek over boeiende vra-
gen rondom zingeving en geloof. Dit gebeurt in alle openheid en respect voor elkaar. 
Mocht u interesse hebben kunt u contact opnemen met pastor Louise Kooiman. 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 30 augustus om 13.30 uur in de Grote Kerk 
op de Markt. Van harte welkom. 

DE GROTE KERK IN DE ZOMER! 
Wim Voorbraak 
Hoewel vanwege de warmte deze zomer soms programma’s worden aangepast draait 

onze kerk weer volop mee als een van de trekpleisters 
voor de bezoekers van Westfriese Folklore dagen. 
Door vakanties van “eigen”mensen loopt het kerkbe-
zoek op zondag terug wat niet meer gecompenseerd 
lijkt te worden door de aanwezigheid van vakantie-
gangers.  
Echter op donderdag zit de Hans Leijdekkerszaal re-
gelmatig meer dan vol en moeten stoelen uit de kerk 
geleend worden. Reden voor uw redacteur om eens   
met de coordinator van de folklore activiteiten in onze 
kerk, Truus Folkertsma te gaan praten. 

 
Wie kent Truus niet. Zij is alom aanwezig wanneer 

er horeca werk gedaan wordt bij ons in de kerk, niet alleen op donderdag tijdens de 

Truus   Folkertsma 
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West Friese Folklore dagen maar ook zondags, en bij concerten ’s avonds in de kerk, 
meestal geassisteerd door een aantal andere vrijwilligsters. 
Haar hele leven draait Truus her en der cantinediensten, ze assisteerde haar man Bou-
ke toen hij koster was in de Gereformeerde Ontmoetingskerk. Eigenlijk had ze graag 
als meisje al de horeca in gewild. Maar werken in de horeca en de “strenge”kerk in die 
tijd in Groningen waar zij opgroeide, pasten niet bij elkaar.  
 
Voor het eerst dit jaar  is het extra druk. De paren van de Westfriese dansgroep en 
andere gasten van het organisatie comité krijgen  consumptiebonnen van de organisa-
tie die  ze bij Truus&co  in kunnen inwisselen wat betekent dat het direct na de op-
tocht “volle bak”is. De dansgroep moet dan “nog effe een bakkie doen”voor ze gaan 
optreden. 
 
Een Westfriese folklore donderdag van Truus begint om half negen! Eerst wordt West-
friese krentenmik opgehaald bij de bakker, daarna hijst ze samen met Kees van Treu-
ren de folklore vlag en wordt rond de kerk middels borden en spandoeken bekend 
gemaakt dat de kerk open is. Rond een uur of half twee is de grote loop eruit en wordt 
er geen koffie meer gezet. Om drie uur stopt het folkloreprogramma rond de Markt en 
gaat de kerk ook dicht. De serveerstergroep wordt halverwege de morgen ververst. 
Truus wordt geassisteerd door Clary Buijsse van wie ze dit werk overgenomen heeft, 
Anneke Duiven, Tineke Dwarswaard, Marijke van Harskamp, Janny Omta, Rina Pap, 
Chris Speur, Coby Taal, Willeke van Treuren, Aline Udink en Anneke Visser. Voor dat 
het seizoen begint wordt met elkaar afgestemd wie wanneer kan. Truus verzorgt ook 
het presentje voor de gastorganist(en) die vanaf elf tot één het van Dam orgel bespe-

Volle bak; stoelen uit de kerkzaal moeten worden bijgeplaatst! 
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len. Ook dit seizoen weer een grote variatie in organisten enstijlen! 
 
Dit jaar is de verkoop van tweede hands boeken, Cd’s en video’s voor het laatst. De 
opbrengst weegt niet op tegen het werk wat elke week gedaan moet worden om de 
boeken van de kerkzolder  naar beneden te halen. 
 
Nieuw is een PowerPoint presentatie over de geschiedenis van de kerk in het jeugd-
honk. 

 
VARIA (van de redactie) 

• Als redactie ontvangen wij “ Contact”, het blad van de Doopsgezinde Gemeen-
te Schagen, Barsingerhorn, Zijpe, Wieringermeer en Medemblik met meestal 
intern nieuws. Deze keer lazen wij het bericht dat Ds Wieteke van der Molen 
die ook wel voorging in de oecumeni-
sche diensten van de Raad van Ker-
ken e.o. per 1 januari 2019 de doops-
gezinde gemeente gaat verlaten. 

• Honderd kussentjes zijn aangeschaft, 
gefinancierd het geld wat bijeenge-
bracht is door de verkoop van tassen 
en tweede hands boeken.  

 

Gonnie Smit, Ineke Schenk, Wil Adams en Janny de Visser met de laatste 
boeken en CD’s 
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ACTIVITEITENROOSTER  AUGUSTUS-SEPTEMBER 2018 

9 augustus donderdag 

Westfriese Folklore markt 
Dag van het kind  

gastvrouw Trudy Tuinstra  
organist Simon Schoon, bariton 

Peter Schoon 

 Grote Kerk 

16 augustus donderdag 

Westfriese Folklore markt 
Ringstekerij rond de kerk  
gastheer Wijnand Kramer 

organist: Jacob Stam 
 Grote Kerk 

23 augustus Donderdag 

Westfriese Folklore markt 
De verzameldag 

 gastheer Jan Bruin 
organist Hans Stehouwer 

 Grote Kerk 

29 augustus woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

30 augustus Donderdag 

Feestelijk Slotdag 
Westfriese Folklore markt 

Gastvrouw Annemarie Voorbraak 
Organisten: Ralf Nagelkerke en Jan 

Zwart  
 

 Grote Kerk 

30 augustus Donderdag Oecumenische gespreksgroep 13.30 uur Grote Kerk 

3 september Maandag DB Rentmeesters 14.00 uur Wulpenhof 3 

4 september Dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

5 september Woensdag Inloopmorgen 10.00 uur Grote Kerk 

5 september Woensdag Avond bezoekmedewersters  
Diaconie 19.30 uur Grote Kerk 

8 september zaterdag Monumentendag Grote Kerk 10.00 uur Grote Kerk 

9 september zondag Rondje piano 13.00 uur o.a. Grote 
Kerk 

8 en 9 
 september 

Zaterdag 
en zondag 

Monumentendag Kerkje Eenigen-
burg 10.00 uur Kerkje Eeni-

genburg 
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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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	   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 	  
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Rekening	  PG	  Schagen:	  rek.nr.:	  NL30	  FVLB	  0699.946.433	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen.	  
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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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ADMINISTRATEUR	  
Mw	  B.	  Plak–van	  Oostwaard	   Middenweg	  476,	  1704	  BL	  Heerhugowaard,	  tel.072	  57	  27	  426	  

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

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

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

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

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

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

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

 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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