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

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen



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	  	  
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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.  NL05 RABO 0373 7285 49  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL33 RABO 0373 7285 30  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.
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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

 

Kopwerk is de stichting voor protestants- 
christelijk onderwijs, die al haar p.c. basisscholen  
in noordelijk Noord-Holland aanstuurt.  

 

               In Schagen is dat 

             Voor informatie of een kijkje in de school neemt u contact op met:     

 Tjallina Liebregts, telefoon 0224 212933. 

 

Deze opmaak komt in een kader van 5x13,5 cm = een 1/4 pag. liggend  

Logo’s digitaal aangeleverd. 

 

• Ter vervanging in Onze Kerk vanaf oktober 2018. 

 

• De overblijvende ruimte komt bij de onderste advertentie   

van de PG Schagen - Actie Kerkbalans op die pag. 

 

 

 

Op de website kunt u alle actuele informatie terug lezen.
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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 

Ds. A.J. van der Bom    Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen;    0224227396 
e-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com;     mob. 06-83384921 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 

 Telefonisch bereikbaar van 9.00–21.00 uur 
 (behoudens vergaderingen). 
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. 
 
 
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 I 

Arie Jan van der Bom 
 
Voorbij moeten 
 
Het volgende tafereel zou het begin van een bargevecht kunnen zijn. De ene man 
grijpt met zijn linkerhand de andere man bij zijn nek en trekt hem dicht naar zich toe. 
Hij kijkt de ander indringend aan. Met de wijsvinger van zijn rechterhand tikt hij een 

mailto:aj.van.der.bom@gmail.com�
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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paar keer op de borst van die ander terwijl hij zegt: “Zo broer, nu moet je eens heel 
goed luisteren!” Waarop die ander hem wegduwt en zegt: “Rot op! Ik moet helemaal 
niets!” Het vervolg van deze ontmoeting laat zich raden.  
 
Het voorbeeld is nogal extreem. Maar het maakt iets duidelijk over menselijke com-
municatie. Wanneer wij iets moeten van een ander en wanneer een ander ons daarbij 
dwingt en bedreigt, dan zetten wij ons schrap, en wel onmiddellijk. Moeten? Moeten? 
Ik moet helemaal niets. Weg ermee! Wij houden niet van moeten.  
 
Dit inzicht vormt het uitgangspunt van de geweldloze communicatie zoals die ontwik-
keld is door de Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg. Wanneer je met een 
ander communiceert zeg je nooit: “Je moet…”. Want daarmee geef je te kennen dat je 
een ander wilt dwingen. En een ander is daar niet van gediend. Die komt in verzet en 
denkt bij zichzelf: “Moeten? Dat bepaal ik zelf nog wel! Ik moet helemaal niets!”. Zo 
iemand zal dan niet bereid zijn om samen te werken. Ook en zelfs als het doel op zich 
goed is. Puur en zuiver vanwege het moeten haakt een ander dan af en is niet meer  
 
In de geweldloze communicatie spreek je iemand juist aan op haar of zijn bereidwillig-
heid. Want mensen zijn vanuit zichzelf vaak best bereid om te helpen of samen te 
werken. Dat betekent dat je in je communicatie afziet van elke vorm van dwang. Je 
wordt niet fysiek. Je schreeuwt niet. Je beveelt niet. Je eist niet. Je beschuldigt niet. Je 
dreigt niet. En je straft niet. Dat lijkt allemaal voor de hand te liggen. Maar soms sta je 
versteld hoe al die principes overboord gaan wanneer je communiceert met de men-
sen die je het meest lief zijn: je kind of je eigen partner. 
 
Hoe zit dat nu met de kerk? Wat communiceert zij?  
 
Laatst was ik voor mijn huis, de pastorie, bezig de fiets van mijn vrouw in orde te bren-
gen. Een man op leeftijd liep voorbij. Ik groette hem en wij raakten aan de praat. “Je 
bent al de vierde dominee die ik hier meemaak sinds ik hier woon!”, zei hij. Ik vroeg of 
hij kerkelijk was. Dat was hij niet. Maar hij wist dat het huis de pastorie van de Grote 
Kerk was. Hij ging al jaren niet meer naar de kerk. Toen de Hervormde Kerk met de 
Gereformeerde Kerk samen was gegaan, had hij zijn kans schoon gezien en de kerk 
verlaten. Hij had er genoeg van gehad. “Ik motte niet meer”, zei hij. Ik wist genoeg en 
vroeg niet verder. In dat korte zinnetje was eigenlijk ook alles gezegd. Kerk was voor 
hem een moeten geweest. En daar had hij een einde aan gemaakt. 
 
Maarja, wat zeg je nu tegen zo’n iemand? Tijden veranderen, de kerk is geen instituut 
van moeten meer? Als eenmaal die associatie tussen kerk en moeten diep in het brein 
is verankerd, dan kun je spreken als brugman, maar het haalt niets uit. Zo’n iemand 
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komt niet meer terug. Hij of zij is lang geleden afgehaakt. En de bereidwilligheid is 
weg. Niet meer vatbaar voor reden. 
 
Nu is de kerk ook lange tijd een instituut van moeten geweest. Het moest van de an-
dere kerkgangers. Of anders kwamen zij niet langer meer in je winkel. Het moest van 
de kerkenraad. Of anders was je niet langer welkom aan het Heilig Avondmaal. Het 
moest van de dominee. Of anders was je een groot zondaar en liep de eeuwige red-
ding van je ziel gevaar. Het moest van God. Of anders dreigde hel. Dwang, bevel, eis, 
beschuldiging, dreiging, straf, meer of minder uitgesproken, het kwam er allemaal 
voorbij. 
 
Die tijden liggen, als het goed is, ver achter ons. Als het goed is, spreekt de kerk ons nu 
aan op onze bereidwilligheid. Kom eens naar de kerk als je wilt! Wij zien je daar graag! 
Wees welkom. Stap eens in dat Huis waarin je mag zijn: jezelf en met anderen! Neem 
deel aan die gemeenschap die zich verdiept in wat het betekent om te mogen zijn. Om 
te mogen.  

TER OVERWEGING  II 
René Meijer 
 
Wie komt er nog in de kerk? 
Een paar weken geleden (23 september) las ik een interview in de Volkskrant met Jan 
Latten. Latten is hoogleraar demografie en 66 jaar oud. Hij heeft z’n werkzame leven 
gewijd aan het beschrijven van veranderingen in de bevolking van ons land. Hij vertel-
de in het interview dat hij grote problemen voorziet voor de toekomst. De bevolking 
groeit nog altijd snel (vooral door immigratie) en daarbij ontstaat steeds meer schei-
ding tussen bevolkingsgroepen. En dan gaat het niet alleen  over etnische groepen 
(Surinamers, Turken, Somaliërs, oorspronkelijke Nederlanders etc.), maar ook over 
sociaal economische groepen. Bijvoorbeeld over hoger opgeleiden aan de ene kant en 
lager opgeleiden aan de andere kant. Vroeger kwamen ze elkaar nog wel tegen, maar 
nu steeds minder. Wie hoog opgeleid is trouwt met iemand die ook hoog opgeleid is 
en wie laag opgeleid is trouwt met iemand die laag opgeleid is. Kinderen van hoogop-
geleide ouders hebben vrienden die ook hoogopgeleide ouders hebben enzovoorts. 
Latten vreest dat de samenleving tot los zand wordt door deze ontwikkelingen. Bevol-
kingsgroepen die langs elkaar heen leven. We noemen dit segregatie. 
 
Het is een onderwerp wat al langer in de belangstelling staat. Zo wordt de laatste jaren 
ook keer op keer vastgesteld dat ons prachtige onderwijssysteem er niet in slaagt kin-
deren gelijke kansen te geven. Wie hoogopgeleide ouders heeft profiteert veel meer 
van het onderwijs dan wie laagopgeleide ouders heeft. De verschillen die er zijn op 4 
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jarige leeftijd worden in de loop van de jaren uitvergroot. Een verdrietige constatering. 
Wie heeft hem zal gegeven worden, wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontno-
men worden. Hoe kunnen we dat anders doen? Meestal wordt gezegd dat we vroeg-
tijdig achterstanden moeten opsporen en wegwerken. De leerplichtleeftijd zou daar-
voor verlaagd moeten worden. Gaat dat lukken?  
 
Latten vertelde dat je onder dertigers aan de onderkant van de samenleving vaak gro-
te problemen tegenkomt: een scheiding achter de rug, allerhande relatieproblemen, 
gezinsproblemen, psychische problemen. “Je bent 30, hebt twee kinderen, bent laag-
opgeleid, je hebt geen werk, weinig middelen, je woont in een sociale huurwoning die 
al veel van die middelen opeist, het is één vreselijke aaneenrijging.” En: “Het is toch 
nooit de bedoeling geweest om op je dertigste weer alleen te zijn en dan onder dit 
soort omstandigheden? Waarom hebben sommigen zo’n abonnement op problemen? 
En een onrustige, turbulente levensloop. De groep groeit misschien niet, maar de kloof 
met hen die wél hun zaakjes op orde hebben is steeds groter aan het worden. Daar 
mogen we de ogen niet voor sluiten.” 
 
De kerk is bepaald geen dwarsdoorsnede meer van de samenleving. Over het alge-
meen vinden we ook in de kerk vooral de mensen die wél hun zaakjes op orde hebben. 
Wel is de kerk een plaats waar mensen van verschillende generaties elkaar ontmoeten 
– en dat is een bijzonderheid in onze ingewikkelde en onderscheidende samenleving. 
Een uitermate waardevolle bijzonderheid, vind ik altijd. Maar de minder succesvolle 
leden van onze samenleving, staan we daar voldoende voor open? Natuurlijk is dit iets 
wat van twee kanten komt: als je alleen maar bezig bent met overleven door chaos in 
je leefsituatie, dan schiet een kerkbezoek er snel bij in en voor je het weet haak je af, 
al was je ooit wel in de kerk grootgebracht. Erst kommt das Fressen, dann kommt die 
Moral, zo schreef Brecht al. Maar wij van onze kant, stralen we niet te veel uit dat we 
vinden dat we het fijn voor elkaar hebben met elkaar? Een zekere zelfgenoegzaamheid 
is ook de kerk niet vreemd.  
 
In de komende weken keren we – als we niet uitkijken – ook in de kerk de blik weer 
naar binnen. Knus en geborgen, samen rond de kaarsen van het einde en het begin 
van het kerkelijk jaar. Een warm bad. Comfort ye, my people. Wie past daar dan nog 
bij? Natuurlijk, we kunnen er niet voor zorgen dat onze gemeente een afspiegeling is 
van de Schager bevolking. Maar we kunnen wel werken aan onze gastvrijheid. Hoe? 
De twintigste eeuw was een eeuw van emancipatie. Gereformeerde arme luiden wer-
den geacht mee te denken in hun kerk en mee te helpen aan de opbouw van een bij-
bels-genormeerde samenleving. Op de jeugdverenigingen werden jongens en meisjes 
klaargestoomd om hun bijdrage te leveren aan kerk, staat en maatschappij. Arbeiders-
kinderen konden naar kampen van de AJC voor verantwoorde vrijetijdsbesteding en 
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om maatschappelijk bewust te worden. Ze konden er van alles leren, maar ze kregen 
ook de mogelijkheid om hun culturele horizon te verbreden. De VARA, de omroep van 
de arbeiders, organiseerde vanaf 1961 de Matinee op de vrije zaterdag om ook de 
arbeiders vertrouwd te maken met de hogere cultuur van de klassieke muziek. Verhef-
fing van de massa heette dat. Ik weet niet precies wie er nu in de zaal zitten bij de 
VARA matinee, pardon, de Zaterdag Matinee, maar ik luister er graag naar als ik op 
zaterdag in de auto zit en dat is niet omdat ik arbeider ben of PvdA stem. Het 
marktaandeel van Radio 4, wat de matinee uitzendt, is klein. De verheffing van de 
massa vindt niet meer plaats. Het gros van de Nederlandse kinderen komt niet met 
klassieke muziek in aanraking, ook niet via school. 
 
De emancipatie is wel gelukt. Gereformeerde kleine luiden en vooral hun kinderen 
hebben het ver geschopt in de samenleving. Kinderen van de arbeiders van weleer 
ook. Wel jammer voor de kerk, want die bleek na emancipatie niet meer nodig. De 
PvdA ook niet meer. En die verheffing dan? We laten ons inmiddels massaal vermaken 
door commerciële omroepen die hun formats voortdurend recyclen of we kijken on-
benullige filmpjes op het internet. Cultuur of opium voor het volk?  
Onze voormalige interim-predikant Wim Andel benoemde het een paar keren op een 
gemeentevergadering: de kerk moet niet alleen troost bieden, maar ook uitdaging. 
Niet alleen ‘stil maar’ en ‘jij mag er zijn zoals je bent’, maar ook: ‘wie kan jij worden?’, 
of misschien beter ‘wie kunnen wij worden?’ Het evangelie gaat daar over! En ik denk 
dat een gemeente (of een school) die daarmee aan het werk gaat opener zal zijn. Spe-
ciaal voor iedereen! 
 
KERKDIENSTEN 

Zondag 18 november 2018 
Grote Kerk 
10.00 uur: Ds A.J. v.d. Bom  
1e collecte: Kerk (pastoraat) 
2e collecte: Diaconie 
Lector: Janny de Visser 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door: Moniek van Vegten en Arjen Poley 
autovervoer: fam. van der Woude 
Er is crèche en kindernevendienst 
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Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur: Lekendienst 
organist: Ed van Loon 
 
Woensdag 21 november 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastor Mw. L. Kooiman 

Zondag 25 november 2018, Eeuwigheidzondag 
Grote Kerk 
10.00 uur pastor mevr. L. Kooiman en ds. A.J. v.d. Bom, m.m.v. de Cantorij 
1e collecte Kerk (pastoraat) 
2e collecte Voedselbank Kop, van Noord Holland 
Lector: Adriaan Rodenburg 
Organist: Caroline Schaap 
Gastheer: Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 
autovervoer fam. Voorbraak 
Er is crèche, kindernevendienst, Kom in de kring en tienerkerk 

Zondag  2 december 2018, 1e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur Ds. S. Lamsma 
1e collecte Kerk (energiekosten) 
2e collecte Missionair werk 
Lector: Jan Bruin 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Marjolein ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer  fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 5 december 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor  E. Moltzer 

Zondag  9 december 2018, 2e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur  Ds A.J. v.d. Bom, bevestiging, herbevestiging ambtsdragers 
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1e collecte Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte Pastoraat 
Lector: René Meijer 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Nel Saft 
autovervoer  fam. de Visser 
Er is crèche, kindernevendienst, Kom in de kring en tienerkerk 

Woensdag 12 december 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Em. Pastoor  J. van der Stok 

Woensdag  16 december 2018, 3e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur  Drs. G. Scholten past NW Ziekenhuisgroep, Gemini, Den Helder 
 1e collecte Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte Diaconie 
Lector: Annemarie Ros 
Organist: Hans Stehouwer 
Gastheer: Dirk van der Plas 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Coby Taal 
autovervoer fam. van Zanten 
Er is crèche en kindernevendienst 

Donderdag 19 december 2018  
Zorgcentrum De Bron 
19.00 uur Pastor Mw. L. Kooiman, oecumenische dienst. 

Vrijdag 20 December 2018 
Caegstate, Kerstviering 
19.30 uur pastor mw. L. Kooiman, m.m.v het Kerstkoor 

Zondag  23 december 2018, 4e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur  Ds A.J. v.d. Bom 
1e collecte Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte Diaconie 
Lector: Justa Meijer 
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Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Gerda Mackenbach 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
autovervoer fam. Nicolai 
Er is crèche, kindernevendienst, Kom in de kring en tienerkerk 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp 
 
Eerst even een bedankje: wat is het leuk dat jullie elke keer weer met zo veel kinderen 
aanwezig zijn in de kerk. Daar worden wij helemaal blij van! 

 
Dan iets anders: zoals je kunt zien in het roos-
ter, is het alweer bijna adventstijd. Vol ver-
wachting klopt ons hart…ook in de kerk. Want 
nog even en we vieren het Kerstfeest, het 
feest van de geboorte van Jezus! 
Het adventsproject heet dit jaar: Lichtdragers 
van God. We lezen in de adventsweken de 
gebeurtenissen uit het Lucas-evangelie die 
voorafgaan aan de geboorte van Jezus. We 
ontmoeten vier personen die ieder op hun 
eigen manier al iets van het Licht van Kerst 
laten zien: Zacharias, Maria, Elisabeth en Jo-
hannes. 

Als kindernevendienstteam hebben we hier veel zin in en we hebben weer leuke plan-
nen gemaakt. Het is de bedoeling dat op 1e Kerstdag iedereen met een zelfgemaakte 
kerststal naar huis gaat… dus kom allemaal, stroop je mouwen op en doe mee! 
18 november Marcus 12:38-13:2 Dat is veel! 
25 november Marcus 13: 14-27 Als het donker wordt 
2 december, 1e advent Lucas 1: 5-25 Aankondiging van de geboorte van 

Johannes 
9 december, 2e advent Lucas 1: 26-38 Aankondiging van de geboorte van 

Jezus 
16 december, 3e ad-
vent 

Lucas 1: 39-56 Maria bij Elisabeth 

23 december, 4e ad-
vent 

Lucas 1: 57-80 De geboorte van Johannes 
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Op naar het Kersfeest in de kindernevendienst! 

 

VAN DE REDACTIE/BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak 
 
Wanneer u al lezende, deze pagina van ons blad  
bereikt hebt, heeft u weer heel wat stof tot lezen en 
overdenken achter de rug. Neem daar de hele 

maand de tijd voor! “Teksten tot  overdenken plaatsen we meestal aan het begin van 
ons blad”. Deze maal ontvingen we twee teksten  “tot overdenking”die we geplaatst 
hebben in volgorde van binnenkomst en nog  een reactie op de overdenking van afge-
lopen maand.  Deze reactie hebben we verplaatst naar een plek verderop in dit blad. 
 
 Vorige maand kondigden we al aan dat we deze maand u om een vrijwillige donatie 
zouden gaan vragen om zo de kosten van het 
produceren van ons blad deze maand te druk-
ken. In het blad voor onze kerkleden zit een ac-
ceptgirokaart bijgesloten, bij de niet kerkleden 
een los schriftelijk verzoek. Natuurlijk hoeft u de 
kaart niet te gebruiken en kunt u het bedrag ook 
direct van uw bankrekening afschrijven.  Met uw 
gift en onze advertentie-inkomsten proberen we 
kostenneutraal te werken.  Alvast erg bedankt! 
 
Dan de diensten! 
Degenen die zich afvroegen: “Wanneer preekt 
onze nieuwe dominee nu een keer?”, gaan ko-
mende maand hun zin krijgen. Onze “preekrege-
laar” Tineke Dwarswaard legt al ruim een jaar 
van te voren predikanten vast om bij ons in de 
kerk te preken. Ook onze dominee had er begin 
van dit jaar nog geen idee van dat hij eind van 
het jaar dominee in Schagen zou zijn. Zo kwam 
het afgelopen maand voor dat bij ons predikan-
ten uit Spijkenisse en Rotterdam preekten terwijl 
Arie Jan van der Bom op dezelfde zondag rich-
ting Wassenaar ging. Maar geloof me, ik heb het 
rooster voor de komende tijd al gezien. Onze 
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eigen dominee gaat steeds vaker voor in “eigen huis”. Verder deze maand vertrouwde 
namen van voorgangers op het rooster. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag 25 november, herdenken we de 
gemeenteleden die afgelopen jaar overleden zijn. Familieleden van de overledenen 
zijn benaderd om ook in de dienst aanwezig te zijn. Zij, maar ook alle andere kerkbe-
zoekers krijgen de gelegenheid middels het aansteken van een kaars hun overleden 
familieleden te herdenken. 

Koester de namen die wij hier gedenken, 
 Dat zij geborgen zijn in Gods genade........... 

 
De Cantorij verleent medewerking aan de dienst. Het gedenken in de dienst wordt 
afgesloten met het lied van de adelaarsvleugels, zoals ook verwoord op het gedachte-
niskleed, rechts op liturgisch centrum. Het gedenken houdt hiermee niet op: “we blij-
ven de namen koesteren”. 

MEELEVEN  
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 
 
Wij leven mee met Rinus en Ada van Ketel, Handelsstraat 13. Er is veel zorg om de 
gezondheid van Rinus. Wij wensen hem en Ada en ook hun gezin veel sterkte in de tijd 
die komt.  
Dirk Schenk, is op 76 jarige leeftijd, na een verblijf in het hospice, overleden  Op don-
derdag 16 november wordt in de kerk op de Markt afscheid van hem genomen. Wij 
wensen zijn kinderen en kleinkinderen en allen die van hem gehouden hebben veel 
sterkte met dit verlies. Dat zij steun mogen hebben aan de goede herinneringen aan 
Dirk en zich gedragen mogen weten door Gods Liefde.  
Wij leven ook mee met Wik en Janny de  Visser, Spoorlaan 14.  Er is zorg om de ge-
zondheid van Wik. Maar gelukkig lijkt de toekomst positief en kan hij een behandeling 
gaan starten waarvan de verwachtingen gunstig zijn. De kans op herstel is goed. Wij 
wensen Wik sterkte toe in de tijd die komt en allen die om hem heen staan.  
Kristel Kloosterman Sperwerhof 103,  zit in een behandelingstraject vanwege haar 
ziekte en het is een intensieve periode Wij wensen Kristel en Erwin, en ook hun kinde-
ren veel sterkte toe. Als gemeente willen we allen om hen heen staan en dat zij zich 
gedragen, mogen weten door Gods Liefde.  
Ook al de mensen die niet met name genoemd worden en ziek zijn wensen wij geduld 
en liefde toe.  
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Koningsspil 42

1834 TG Sint Pancras 
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Financiële administratie, Jaarrekening, Salarisadministratie,
Belastingaangifte en Advies

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

Grote Kerk, 
Markt, Schagen
VERHUUR 
van ruimtes voor 
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

 

 

   

  

 
  

 
   

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies 
Voor particulieren en bedrijven (incl. starters, zzp-ers)! 

 

          06 - 48 52 78 30 
 

   Info@vesteringadministratie.nl 
 

     KVK 61399922 
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VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 
 
In de afgelopen periode was er op 1 november een vergadering van de Kleine Kerken-
raad (voorheen Moderamen). 
 
Bevestiging van ambtsdragers 
Zoals eerder beschreven, is er een (her)bevestigingsdienst voor ambtsdragers inge-
pland op 9 december. Deze bevestigingsdienst is vrij laat in het jaar, omdat één van de 
betreffende ambtsdragers enige tijd afwezig zal zijn. 
 
In deze dienst zal afscheid worden genomen van Wijnand Kramer (ouderling), die zich 
niet meer verkiesbaar stelt, en Jan Mechielsen (ouderling-kerkrentmeester), die zijn 
ambtstermijn van 12 jaar erop heeft zitten.  
Gerda Heddes zal herbevestigd worden als pastoraal ouderling. Bote Nieuwland zal 
herbevestigd worden als diaken (na enige tijd niet in de Kerkenraad te zijn geweest). 
Ook Louise Kooiman zal bevestigd worden als ouderling. 
Daarnaast zal ook Kees van Treuren worden bevestigd als Kerkrentmeester.  
Eventuele bezwaren tegen deze benoemingen kunnen schriftelijk worden ingediend 
bij de scriba: scriba@pgschagen.nl.  
 
Opnieuw een toelichting bij de bevestiging van Louise Kooiman als ouderling: binnen 
de PKN is op landelijk niveau in de afgelopen jaren diverse malen de positie van kerke-
lijk werkers besproken. Daarbij zijn de standpunten op landelijk niveau weleens gewij-
zigd. Sinds 1 januari 2013 worden kerkelijk werkers niet meer verbonden aan een PKN-
gemeente als kerkelijk werker, maar bevestigd in het ambt van ouderling-kerkelijk 
werker. Deze bevestiging geldt voor de duur van de aanstelling (wat dus afwijkt van 
andere ambtsdragers, die maximaal 12 jaar onafgebroken het ambt mogen bedienen).  
De Kerkenraad acht het goed om deze werkwijze te volgen, nu al enige tijd voornoem-
de regel van toepassing is en er van (nieuwe) wijziging geen sprake lijkt te zijn. Het 
verduidelijkt immers formeel de rol en positie van onze kerkelijk werker binnen onze 
Kerkenraad, namelijk gelijkwaardig aan die van de ouderlingen. 
 
Gesprek Taakgroep Jeugdwerk en Raad van Kerken 
 
Karin Doedens was op de betreffende vergadering aanwezig namens de Taakgroep 
Jeugdwerk. We hebben enige tijd gesproken met elkaar. Enkele belangrijke punten: er 
zijn extra vrijwilligers gevonden en de voorbereidingen voor Advent en Kerst zijn volop 
aan de gang. Daarnaast is er gesproken over het Jaarplan, welke zonder wijzigingen is 



   14  
  

goedgekeurd. In het bijzonder zal de aandacht uitgaan naar het opzetten van (nieuwe) 
activiteiten voor de tienerleeftijd. 
 
Adriaan Rodenburg was op de betreffende vergadering aanwezig namens de Raad van 
Kerken. Diverse activiteiten passeerden de revue. Vanuit onze zijde is aangegeven dat 
enkele activiteiten breder opgezet mogen worden, waarbij ook leden van de RK Kerk 
welkom zijn, zoals de recent georganiseerde Tischreden. Ook is er enige tijd gesproken 
omtrent de planning van de oecumenische vieringen. 
Dienstenrooster 2019 
Het dienstenrooster voor 2019 is grotendeels (op 2 zondagen na) gevuld met voorgan-
gers. Hiervoor dank aan onze preekregelaar, Tineke Dwarswaard. 
Een belangrijke wijziging betreft de vieringen rondom Pasen 2019: het voorstel is om 
geen viering op zaterdagavond te beleggen. Op 1e Paasdag zal er dan om 6.00u een 
stilteviering zijn. Om 8.00u wordt dit gevolgd door een Paaswake-viering, welke wordt 
onderbroken voor een gezamenlijk ontbijt. In het tweede deel zal de Paaswake wor-
den voortgezet, waarmee de viering op 1e Paasdag zal worden beëindigd. 
 
 
 

  
Hoogtepunt afgelopen maand was de doop van Judith Jeanine, dochter van  Bart  en 
Karin Doedens en zusje van Daniël en Thomas. 
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Ook mede door de vele kinderen in de kerk was de doop van Judith een feest. Tij-
dens de nevendienst is hard gewerkt aan een cadeau voor de doopouders.  

KERSTVIERING IN DE KERK OP DINSDAG 18 DECEMBER 
Louise Kooiman 
 
Op dinsdag 18 december is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een Kerstviering in de Hans 
Leijdekkerszaal. 
Er is zang en muziek, er worden verhalen verteld en we gaan samen in gesprek. Ook  is 
er een heerlijke kerstmaaltijd. 
De mensen van de gespreksgroepen zijn welkom, maar daarnaast is uiteraard ook 
iedereen die het leuk vindt van harte welkom. 
U hoeft u niet op te geven, maar kan zo naar de kerk komen. Mocht u vervoer nodig 
hebben kunt u contact opnemen met  pastor Louise Kooiman  tel. 0228-592970 

 

KINDERKERSTFEEST 
Dagmar van Holten 

Project vrede bij reclamebureau Knetter, doe je mee? 

 Tijdens het kinderkerstfeest op 24 december om 16:30 uur voeren we musical “Bu-
reau Knetter” uit. Het wordt een viering met mooie verhalen, we gaan samen zingen 
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en er is een musical.  In deze musical krijgt een re-
clamebureau de opdracht om een campagne over 
vrede te maken. Maar het lukt hen zelf niet altijd 
goed om de vrede te bewaren… ‘Bureau Knetter’ is 
een humoristische musical met een boodschap. Wil 
je meedoen? Er is plek voor jong en oud bij dit bu-
reau, voor iedereen is er wel een rol. Tevens hebben 
wij ook bouwers voor het decor nodig, technici voor 
het geluid, mensen die willen meespelen in de band 
en mensen die koffie, thee en limonade willen ver-
zorgen nodig. Wij het zouden het heel leuk vinden 
als jij mee wilt doen. De repetities beginnen zondag 
25 november na de kerkdienst. Opgeven kan tot en 
met 18 november via kinderkerstfeestscha-

gen@gmail.com. Laten we er samen een groot (kinder)feest van maken om de ver-
jaardag van Jezus te vieren. 

VAN ACHTER DE LEZENAAR 
Adriaan Rodenburg, roosteraar lectoren 
 
Als dit nummer van Onze Kerk in de bus valt, heeft Justa Meijer voor het eerst als vas-
te lector meegewerkt. 
Helaas moeten wij van twee lectoren afscheid nemen. Sonja Bastiaan tijdelijk - hope-
lijk kort - vanwege haar gezondheid. Begin volgend jaar hopen wij haar terug te zien. 
Nellie Meijnikman moet helaas definitief afhaken. De intensieve mantelzorg voor haar 
man Rein maakt het onmogelijk als lector door te gaan. We missen haar! 

NIEUWS UIT EENIGENBURG 
Trudy Tuinstra 

 
De derde zondag in de maand novem-
ber is er weer een kerkdienst in het 
kleine kerkje van Eenigenburg. 
Op 18 november gaat in deze leken-
dienst voor: Jan Schrijver uit Sint Maar-
ten. 
In het dagelijks leven is hij ondernemer 
van Biologisch-Dynamisch Tuinbouw-
bedrijf de Lepelaar en gemeenteraads-

mailto:kinderkerstfeestschagen@gmail.com�
mailto:kinderkerstfeestschagen@gmail.com�
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lid van de gemeente Schagen. 
Hij heeft gekozen voor de Bijbeltekst uit Mattheüs 5 vers 1 t/m 16 de Bergrede. 
Ook wordt de oproep ,,Blijf de aarde trouw,” van de filosoof Friedrich Nietzsche  er bij 
betrokken. Hij leefde in Duitsland van 1844 t/m 1900. 
Teksten die de actualiteit op dit moment zeker raken en uitnodigen om er over na te 
denken. 
In de dienst zullen bekende liederen worden gezongen die op het orgel begeleid wor-
den door de heer Ed van Loon. 
De aanvang van de dienst is 10.30 uur in het monumentale kerkje aan de Surmenhui-
zerweg 29 te Eenigenburg. 
25 december is er een kerstdienst, voorganger is dan ds. Ubels 
 
Concerten:  
Zondag 18 november is er een prachtig concert met keltische muziek, Bodi en Titus 
verzorgen het programma, en van vorige keren weten we dat het heel sfeervol en 
mooi is.   
 
Op 9 december is er een concert van het Trio Divertire, licht klassiek met pianobege-
leiding.  
 
De kerstmiddag met het Eenigenburger koor vindt dit jaar plaats op 23 december. 
 
Algemeen 
De afgelopen periode zijn er opnames gemaakt bij het kerkje voor het programma 
Verborgen Verleden. In het voorjaar vindt de uitzending daarvan plaats. Zodra we de 
datum weten geven we deze aan u door.  
De trap naar het kerkje was ernstig verzakt, maar Roel van der Kamp heeft er voor 
gezorgd dat het weer veilig is. Jan Mechielsen heeft het paadje rondom de kerk voor-
zien van nieuwe schelpen. Binnenkort worden ook de bomen langs de oprijlaan weer 
geplant.  
 
OVER BANKREKENINGNUMMES 
Wouter Vrolijk en Brenda Plak, kerkrentmeester resp. administrateur 
 
In de vorige uitgave van “Onze Kerk” is het al beknopt aangegeven, de rekeningnum-
mers van onze bankrekeningen zullen veranderen. Voor de gemeente betreft dit de 
rekening courant, het rekeningnummer voor kerkelijke bijdragen, het rekeningnum-
mer voor het quotum (en aankoop van collectebonnen) en de rekening voor het kerkje 
van Eenigenburg. 
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Laten we eerst even stilstaan bij het waarom. Onze gemeente is klant bij de Stichting 
Kerkelijk Geldbeheer, afgekort SKG. De SKG verzorgt spaar- en betaalproducten, die 
specifiek zijn toegesneden op kerkelijke gemeenten. De SKG doet dit naar volle tevre-
denheid, de dienstverlening is zeer goed en de tarieven zijn scherp. Wij zijn dan ook 
gehecht aan deze dienstverlening. De SKG heeft het betalingsverkeer uitbesteed aan 
een “gewone” bank; tot op heden was dit Van Lanschot, zoals u uit de IBAN kon aflei-
den. Nu gaat Van Lanschot zijn dienstenpakket aanpassen en hierbij is er voor het uit-
voeren van het betalingsverkeer van de SKG geen plaats meer. De SKG moest dus op 
zoek naar een nieuwe uitvoerder van het betalingsverkeer en dit is de Rabobank ge-
worden. Zodoende zijn de nieuwe IBAN rekeningnummers van de Rabobank gewor-
den. 
Wat betekent dit nu voor u? De meeste betalingsopdrachten van gemeenteleden be-
treffen het betalen van de kerkelijke bijdrage, het betalen van de vrijwillige bijdrage 
aan ons kerkblad en het kopen van collectebonnen. Gelukkig hoeft u in een groot aan-
tal gevallen helemaal niets te doen.  
Als u uw bijdrage betaalt per automatische incasso, zal er automatisch naar het nieu-
we rekeningnummer geïncasseerd worden. Als u betaalt middels iDeal of acceptgiro 
zal de nieuw aangeboden transactie ook verwijzen naar het nieuwe rekeningnummer. 
Als u uw bank opdracht hebt gegeven in 2018 periodiek een bedrag over te maken 
naar ons rekeningnummer voor vrijwillige bijdragen, zal na 1 november deze betaling 
automatisch worden doorgesluisd naar het nieuwe rekeningnummer. In het rekening-
afschrift, dat u van uw bank ontvangt, zal dit expliciet worden weergegeven. Let wel, 
dit doorsluizen is eindig. Voor uw bijdrage 2019 moet u dan wel het nieuwe rekening-
nummer in uw opdracht aan uw bank zetten. Misschien nog beter, u kunt natuurlijk 
ook voor de resterende betaling(en) in 2018 alvast het nieuwe nummer invoeren. 
Voor de betaling van de vrijwillige bijdrage aan ons kerkblad is een acceptgirokaart in 
deze uitgave van “Onze Kerk” gevoegd. Hier is het nieuwe rekeningnummer al op af-
gedrukt. Let er wel op, als u de acceptgiro betaalt met internet- of mobiel bankieren, 
dat u het rekeningnummer goed overneemt. 
De verkoop van collectebonnen loopt tegenwoordig via de webshop. De aangeboden 
online-betaling verwijst naar het nieuwe rekeningnummer. (evt Mocht u collectebon-
nen nog op de klassieke manier willen bestellen, moet u het nieuwe rekeningnummer 
van de quotumrekening gebruiken) 
En hier eindigt de opsomming van wat er allemaal “vanzelf” gebeurt; voor alle andere, 
nieuwe betaalopdrachten aan onze gemeente is het nieuwe rekeningnummer beno-
digd. Wilt u, als u één of meerdere rekeningnummers van onze gemeente in uw 
adresboek van internetbankieren hebt opgenomen, deze nummers bij de eerstko-
mende gelegenheid aanpassen? Bij voorbaat dank.  
 
En dan volgen hier de nieuwe rekeningnummers: 
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Protestantse Gemeente te 
 Schagen Betaalrekening 

NL05RABO 0373728549 (was NL30FVLB0699946433) 

   
Protestantse Gemeente te 
Schagen inz. Kerkje Eenigenburg 

NL77RABO 0373728514  (was NL43FVLB0635811642) 

   
Protestantse Gemeente te  
Schagen Quotum Collecten 

NL55RABO 0373728522 (was NL38FVLB0699642000) 

   
Protestantse Gemeente te  
Schagen Vrijwillige Bijdragen 

NL33RABO0373728530 (was NL93FVLB0699543622) 

   
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, schroom niet en neem 
even contact met  op met onze administrateur Brenda Plak  via de mail pgscha-
gen@nexite.nl of telefonisch 06-33638673  

INLOOPMORGEN 
Wim Voorbraak 
 
Nu al enkele jaren proberen we we als kerk op de morgen van de eerste woensdag van 
de maand  “open huis “ te bieden aan u als gemeenteleden, maar ook aan niet kerkle-
den, passanten, die we lokken met het bord “Welkom, de kerk is open”. Passanten, 
vaak Duitse toeristen die gewend zijn dat kerkdeuren altijd “los” zijn worden aange-
trokken door deze uitnodiging. Zij beperken zich dan tot bezichtiging van de kerk. Ook 
is Trudy Tuinstra een paar keer langs geweest met allochtone medelanders die met 
ons het spreken in het Nederlands oefenden. Maar meestal overstijgt het aantal vast 
bezoekers die een kopje koffie of thee blijven drinken de vijftien personen niet. Dit is 
toch heel wat minder dan het aantal gemeenteleden wat na de dienst koffie blijft 
drinken. En dat was toch wel de bedoeling van de organisatoren Marijke van Hars-
kamp en Annemarie Voorbraak toen ze met de inloopmorgen startten. Marijke en 
Annemarie zetten nog even door. Hopelijk helpt deze tekst toch eens een kijkje te 
komen nemen en “een koppie te doen”. 

ROB JACOBS 
Wim Voorbraak 
 
Het zijn er wel eens bijna zeventig geweest! Toen het digitale tijdperk haar intrede 
deed bij ons blad Kerk, daalde het aantal te bezorgen bladen tot onder de vijftig. In 
een jonge wijk als Hoep Noord maakt men gemakkelijk de overstap naar digitaal. 
Aan het woord is de bezorger van de grootste wijk Onze Kerk bladen, Rob Jacobs. Be-
halve zijn eigen wijk brengt hij als één van de hoofdverdelers nog een deel van de op-
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lage bij andere bezorgers. Hij doet dat al sinds 2001. Eerst deed hij de wijk van zijn 
schoonvader, Leen Dwarswaard, toen deze ziek werd. Leen’s voorliefde was de bui-
tenwijk. Dat kon hij lekker kilometers maken op zijn racefiets. Voor Rob geen pro-
bleem. Hij gaat ook vanuit Schagen op de fiets naar zijn werk in Den Helder. Toen de 
familie Jacobs vanuit Muggenburg naar Hoep Noord verhuisde werd deze nieuwe wijk 
het bezorggebied. Eerst een paar adressen, nu een vol gebouwde wijk met ook nog 

een paar adressen daarbuiten, 
aan de Keins en de Wadweg. 
Zijn vrouw Jolanda doet het 
voorwerk, legt alle bladen op 
volgorde in een logische route 
waarna Rob zijn fiets pakt. Jo-
landa merkt nog op dat het voor 
de bezorgers handig zou zijn om, 
zeker voor die van grote wijken, 
wanneer zij naast de lijst met 
adressen ook een lijstje met 
mutaties van die maand zouden 
krijgen. 
Rob werkt op een douaneschip 
bij Rijkswaterstaat in ploegen-
dienst en is ook regelmatig 
overdag thuis, ideaal dus voor 
het bezorgen van de kerkblaad-
jes.  
Speciaal is ook dat Rob geen lid 
van de kerk is. Maar “aange-
trouwd” bij een familie waar het 
vrijwilligerswerk voor de kerk 
vanzelfsprekend is, is hij bij toe-

val dit gaan doen. Maar het had, wanneer het anders gelopen was, ook de bladen van 
een sportvereniging kunnen zijn.  
Leest hij het blad zelf ook wel? In hoofdlijnen! Omdat hij geen kerkbezoeker is slaat hij 
wel het een en ander over. 
Maar nu? Hun huis staat te koop! Eind volgend jaar gaat de familie Jacobs naar Den 
Helder en wonen in wat ze zelf zowel letterlijk als figuurlijk een toplocatie vinden. Dan 
komt er zeer waarschijnlijk een einde aan zijn bezorging. Of hij moet elke maand een 
keer naar Schagen willen fietsen om het blad te bezorgen? We zullen zien. 
Rob en Jolanda , bedankt voor jullie bijdrage aan de distributie van ons blad en in jullie 
alle andere bijna 50 bezorgers.  
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REACTIE OP OVERWEGING VAN JAN BRUIN 
Henk Rieffe 
 
In de TER OVERWEGING in het september-oktober nummer van “Onze Kerk” stelde 
Jan Bruin het probleem aan de orde met als vraag: Is er genoeg voor iedereen? De 
slotzinnen luidden: Ik heb nog geen antwoord. Denkt u met mij mee? 
Wanneer we om ons heen kijken dan zien we dat er veel mensen in de wereld honger 
lijden en zijn we met hem geneigd te zeggen er is niet genoeg voor iedereen, maar is 
dit antwoord bevredigend? Ik denk dat we kunnen zeggen niet iedereen krijgt genoeg, 
ondanks dat er nu nog genoeg is voor iedereen.   
Hiermee open ik weer een aantal nieuwe vragen, wat is de bedreiging in de toekomst 
dat er niet meer genoeg zou kunnen zijn, en hoe komt het dat nu er nog genoeg is 
voor iedereen daar niet in gedeeld wordt door iedereen.  
Op dit moment is de verdeling van het beschikbare voedsel scheef, in bepaalde delen 
van de wereld is sprake van overconsumptie en in andere delen van honger. Om hier-
aan een einde te maken moeten we het beschikbare voedsel delen. Maar ook wordt 
voedsel gebruikt als wapen in gewapende conflicten, en dit is misschien wel het groot-
ste probleem. Voedseltransporten worden door de strijdende partijen tegengehouden 
en komen daardoor niet op de plaats waar ze hard nodig zijn, of ze worden doorgela-
ten tegen betaling, om met dat geld nieuwe wapens te kunnen kopen. 
Hoe zien we het probleem van delen vanuit hetgeen we lezen in de evangeliën?  
Wanneer we het “Onze Vader” bidden dan begint het al in de eerste regel “Onze Va-
der”, dan zeggen we dat alle mensen onze broeder of zuster zijn, en daarmee hebben 
we een verantwoordelijkheid naar de ander. Ook lezen we “Geef ons heden ons dage-
lijks brood”. Nu is het niet geheel duidelijk hoe we dit moeten lezen, wordt hier het 
brood als eten bedoeld of gaat het om geestelijk voedsel. De vertaling van een Syri-
sche tekst, het Peshitta, luidt “Geef ons het brood van onze noodzaak vandaag”. Ik 
verwijs hiermee naar het boek ”in hemels naam. Over vertaling en betekenis van het 
Onze Vader” van Rochus Zuurmond. Ik meen dan ook dat we mogen bidden om het 
eten. Ons is dan ook mijn broeder en zuster, en wanneer hij of zij het niet krijgt dan 
horen we hier, naar analogie van Kaïn en Abel, de vraag van God “Mens waar is het 
voedsel voor je broeder?” Met als antwoord van de Mens “ben ik mijn broeders hoe-
der?” waarna God volgt “Ik hoor zijn roepen om eten!” 
Ook in de wonderbare spijziging gaat het om delen met de ander van wat je hebt. Er 
waren meer aanwezigen die brood bij zich hadden en door het getoonde voorbeeld is 
men gaan delen. 
De vraag aan ons is: hoe wij het voedsel met de ander kunnen delen? Wij zullen daar-
voor wellicht ons consumptie patroon moeten aanpassen.  
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Er is nog genoeg voor iedereen, maar er zijn ook bedreigingen dat er tekorten gaan 
ontstaan. Te noemen valt overbevolking en de behoefte aan energie waardoor land-
bouw grond opgeofferd wordt voor energieproductie.  
We zien op dit moment al de enorme vluchtelingstroom die het gevolg is van gewa-
pende conflicten, oorlogen en economische ongelijkheid wat leidt tot honger 

MATROZENKERK 
C. van Treuren 

 
Maandelijks vindt op een donderdagavond in een 
ECHOS-home in Nederland een zgn. Soldatenkerk 
plaats. Deze bijeenkomst is gebaseerd op vieringen 
zoals die in uitzendgebieden of aan boord van mari-
neschepen gehouden worden. Daarbij is vooral de 
onderlinge ontmoeting van groot belang. Doelgroep 
voor Soldatenkerk is daarom nadrukkelijk niet alleen 
actief dienende militairen, maar ook veteranen, thuis-
front van militairen en kerkgangers in de buurt die 
wel eens zo’n viering mee willen maken. Uiteraard is 
iedereen welkom! Voorafgaande aan de viering is er 

gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een eenvoudige, warme maaltijd en na afloop 
om met elkaar nog iets te drinken. Vanaf 18.30 uur staat de warme hap klaar, de vie-
ring begint om 19.30 uur. Het geheel wordt verzorgd door de ECHOS-homes en door 
de protestantse geestelijke verzorging bij Defensie. Voor meer informatie, zie: 
www.soldatenkerk.nl.  
Op donderdagavond 15 november voor het eerst een Soldatenkerk plaats in het 
ECHOS-home op de kazerne Fort Erfprins in Den Helder, Schapendijkje 2. Voor de ge-
legenheid is de viering deze keer omgedoopt tot ‘Matrozenkerk’. Om toegang te krij-
gen tot de kazerne dient u zich uiterlijk 14 november aan te melden via deeen-
dracht@echos.nl , bij de poort wordt gevraagd u te identificeren.  
Voorganger bij deze viering is ds. Klaas Henk Ubels. Het thema is ‘Volharding. 
 

BOEKEN- EN ROMMELMARKT 
Wil Niesten, namens de Werkgroep Missie & Ontwikkeling RK Parochie Schagen 
 
De boeken- en rommelmarkt op 26/27 oktober van de Werkgroep Missie en Ontwik-
keling is weer bijzonder goed verlopen. Een prachtige opbrengst:  13.000,00 euro voor 
het goede doel!! 

http://www.soldatenkerk.nl/�
mailto:deeendracht@echos.nl�
mailto:deeendracht@echos.nl�
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Dit resultaat hebben wij bereikt mede dankzij onze sponsors en het Regius College aan 
de Hofstraat dat ons gastvrijheid verleent en de familie Boomgaard die gedurende het 
jaar opslagruimte ter beschikking stelt. 
  
Maar ook danken wij de vele vrijwilligers die een hele week met veel plezier hard heb-
ben gewerkt, de mensen die spullen hebben aangeleverd en natuurlijk de vele kopers 
die  de centen in het laatje hebben gebracht. De prijzen van de loterij zijn inmiddels 
allemaal bij de winnaars afgeleverd. 
 

 
Eten, drinken, kijken, luisteren en praten! Een geslaagde avond met heerlijk eten van 
de groep “Bijbels koken” en de presentatie “ Heilige Popmuziek” van Erik Jan Tillema! 
(Foto  en tekst: Huib Wagenaar, Tischreden, 31 oktober 2018) 
DE PRIVACY IN ONZE KERKGEMEENTE (DEEL 3) 
Huib Wagenaar 
 
Hoe om te gaan met “bijzondere” persoonsgegevens. 

In onze gemeente is het delen met elkaar en het omzien naar elkaar een belangrijke 
pijler in de gemeenschap. Vaak worden daarom (in kerkdiensten) mededelingen ge-
daan over het wel en wee van gemeenteleden: jubilea, geboorten en ziekten worden 
vermeld met het oog om er voor elkaar te zijn, elkaar op te dragen in gebed en met 
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elkaar mee te leven. Gegevens rondom ziekte zijn bijzondere persoonsgegevens die 
extra worden beschermd. Ook in de media is rondom dit punt veel aandacht. 

Kerken en gemeenten mogen nog steeds de gemeenschap vormen die naar elkaar 
omziet en met elkaar meeleeft. Dat zijn immers ‘gerechtvaardigde activiteiten’ van 
een kerk. Ook in zaken rondom ziekte. Daar moet wel zorgvuldig mee worden omge-
gaan. Allereerst vanuit een eigen kerkelijke verantwoordelijkheid: hoe staat de per-
soon van wie u de gegevens deelt erin en hoe geeft u vorm aan de plaatselijke ge-
meenschap en het omzien naar elkaar? Maar ook vanuit de privacy-wetgeving: natuur-
lijk mag er in een kerk nog steeds voor elkaar worden gebeden (dat zijn immers de 
gerechtvaardigde activiteiten van de kerk), maar het is goed rekenschap te geven aan 
de privacy-belangen van iemand die ziek is. Als we de kerkdienst niet uitzenden op 
internet blijft het gebed binnen onze gemeente; zetten we echter onze kerkdienst 
online dan kan iedereen terugluisteren wie er ziek is. Indien vooraf geen toestemming 
is gevraagd en verkregen doet onze gemeente er goed aan bijvoorbeeld alleen voor-
namen te noemen of het geluid van de internetopname even op stil te zetten. Hetzelf-
de is van toepassing bij  ons mededelingenblad: als deze enkel naar gemeenteleden 
gaat (verstrekken tijdens de kerkdienst) kunnen we ons beroepen op de gerechtvaar-
digde activiteiten van onze gemeente, maar als iedereen op internet de kerkdienst en 
mededelingen kan downloaden moeten we eerst om toestemming te vragen. 

In de versie van de liturgie en de mededelingen op onze website vindt u dan ook geen 
bloemengroet en/of gegevens over het wel en wee van personen. Daarbij zijn we zeer 
terughoudend, zo plaatsen we geen namen en/of adressen van personen die niet ex-
pliciet toestemming hebben verleend! 

Wordt vervolgd in het volgende kerkblad. Huib Wagenaar, telefoon: 0622489765 en  
email: gegevensbescherming@pgschagen.nl 

 

mailto:gegevensbescherming@pgschagen.nl�
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KLEURRIJKE CADEAUS VOOR SINTERKLAAS EN KERST IN DE WE-
RELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 

 

De inkoopsters van de Wereldwinkel Schagen zijn dit keer voor een kleurrijk assorti-
ment cadeauartikelen gegaan. 
 
Een topper is het beeld uit Mexico. Gemaakt in een werkplaats waar zestien mensen 
werken onder goede omstandigheden en met veel plezier. Het is een rustige werkplek 
met veel licht, ruimte en goede ventilatie. De werknemers zijn veelal vrouwen die 
weinig kansen op de arbeidsmarkt hebben en intern opgeleid worden. Het proces om 
te komen tot een beeld gaat als volgt. Een van de vrouwen  heeft een idee, dat wordt 
verder uitgewerkt in een prototype. Er worden één of zo nodig meer mallen gemaakt, 
de klei gewonnen uit de buurt, wordt er in gekneed. Na een halve dag drogen wordt 
de mal verwijderd en de details handmatig aangebracht. Daarna droogt het beeld ge-
durende een week in de schaduw en uit de wind aan de lucht om kromtrekken en 
scheuren te voorkomen. Vervolgens wordt het beeld gedurende vijf uur in een elektri-
sche oven gebakken. De volgende stap is het aanbrengen van een dunne laag pasta die 
gladgeschuurd wordt om de oppervlakte egaal te maken. Hierover komt een grondlaag 
van olieverf die drie dagen moet drogen. De drie lagen aflak, die vervolgens worden 
aangebracht, geeft dynamiek aan het beeld. Door het vele handwerk zijn geen twee 
beelden gelijk, ieder beeld beeld zijn eigen uitstraling en karakter. Een ware sieraad 
voor de Kerst. 
 
Een ander mooi artikel is het opvallende ronde kastje afkomstig uit Indonesië en ge-
maakt van recycled papier. Ook de staande lampen van Cadiz-schelpen in mooie kleu-
ren, de wanddecoratie van vlinders, of de spiegel met een mozaïekrand van rode 
steentjes, allemaal afkomstig uit  Indonesië, prijken op de schappen van de Wereld-
winkel. Laat een lichtje schijnen in deze donkere dagen. Dat kan prima met de waxine-
licht-houdertjes, ook van Cadiz-schelpen gemaakt, in de vorm van een  lotusbloem. 
Kleurig zijn ook de boekensteunen uit Sri Lanka. Dus Ideeën te over voor leuke Sintca-
deautjes en mooie Kerstgeschenken.  
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Tot slot bestaat ook nog  de mogelijkheid een  kerstpakket samen te stellen voor elk 
budget . 
Kom eens langs bij de Wereldwinkel in Schagen onder de toren op de Markt in Scha-
gen. 
Kijk voor meer informatie op: www.wereldwinkelschagen.nl 
 

COLLECTEN DERDE KWARTAAL 2018 
Brenda Plak 
 

3e kwartaal 2018 

  
1e 2e Totaal  kerk 

diaco-
nie diaconie 

af-
dracht 

 
       

afdracht 
  1-7-2018 

 
72,35 107,70 180,05 72,35 

  
107,70 PIT 

8-7-2018 
 

88,07 143,46 231,53 88,07 
  

143,46 Children our Future 

15-7-2018 
 

110,3
5 99,65 210,00 

110,3
5 99,65 

   

15-7-2018 

Deur 
col-
lecte 

528,2
5 

 
528,25 

  
528,25 

 
Jemen/Myanmar 

22-7-2018 
 

96,47 85,50 181,97 96,47 85,50 
   29-7-2018 

 
72,35 76,95 149,30 72,35 

  
76,95 Stg. Exodus 

5-8-2018 
 

71,05 82,57 153,62 71,05 82,57 
   

12-8-2018 
 

109,0
1 142,65 251,66 

109,0
1 

  
142,65 KIA Zending 

19-8-2018 
 

103,7
5 129,30 233,05 

103,7
5 

  
129,30 

Birma "elke dag 
rijst" 

26-8-2018 
 

82,70 74,15 156,85 82,70 74,15 
   

          
Totaal 

 

1334,
35 941,93 

2276,2
8 

806,1
0 341,87 528,25 600,06 

 
PANNEN VOOR DE VLUCHTELINGEN OP LESBOS 
Wim Voorbraak 
 
Ons plaatsgenote Lonneke Deutekom is als vrijwilliger naar Lesbos geweest om ge-
strande vluchtelingen te helpen en zelf te ervaren wat daar werkelijk speelt. Onder de 
indruk is zij teruggekeerd. Zij heeft als vrijwilliger voor Movement on the Ground 
(https://www.facebook.com/movementontheground/) op Lesbos gezien hoe deze 
organisatie zich inzet voor vluchtelingen vanuit o.a. Syrië, Afghanistan, Iraq en Eritrea.  
Eén van de acties die #movementontheground ter plekke onderneemt is het facilite-

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
https://www.facebook.com/movementontheground/?__xts__%5B0%5D=68.ARClVEnE-9qg-cZIG1yKa4L0ixSzkoYPPkwONyHy_SxzsKkLMaCevWEQjfzbocRSEDUr_CUbPqDekAExBlcBsZJSpKAK2_y6HguRp2XHBsrKoonyqqLs4I63XRuENCPMoRkMW4VSFgtO84UAb82_z2iCRmKc73SJw8ovY_hyfGrshsPnVLJBf8GNeS-0r7Z3JhBjfcVzhV6h0zz6DA6KoY1NqsH_5DLeDple8fWw-mf6gVQ8IQeMdfxhzP5khR8k_Iyna3K_2pQJ_bHKXVPsoq1uqeMQ2MQRHHFegSS-rA0OGs2WGRAFqah8WOSoySNMu3b2Rh6f_zraDsWJJOj-bdi62Q&__tn__=-UK-R�
https://nl-nl.facebook.com/hashtag/movementontheground?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARClVEnE-9qg-cZIG1yKa4L0ixSzkoYPPkwONyHy_SxzsKkLMaCevWEQjfzbocRSEDUr_CUbPqDekAExBlcBsZJSpKAK2_y6HguRp2XHBsrKoonyqqLs4I63XRuENCPMoRkMW4VSFgtO84UAb82_z2iCRmKc73SJw8ovY_hyfGrshsPnVLJBf8GNeS-0r7Z3JhBjfcVzhV6h0zz6DA6KoY1NqsH_5DLeDple8fWw-mf6gVQ8IQeMdfxhzP5khR8k_Iyna3K_2pQJ_bHKXVPsoq1uqeMQ2MQRHHFegSS-rA0OGs2WGRAFqah8WOSoySNMu3b2Rh6f_zraDsWJJOj-bdi62Q&__tn__=%2ANK-R�
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ren van zogenoemde ‘Pots & Pans’. Elke fami-
lie die aankomt op kamp Kara Tepe krijgt een 
pan en een braadpan. Voor hen op dat mo-
ment noodzaak, om in een eerste levensbe-
hoefte te voorzien. Hiermee kunnen ze name-
lijk weer voor zichzelf zorgen, aansterken en 
zinvol bezig zijn. 
 Op dit moment is er een tekort aan die ‘Pots 
& Pans’. Lonneke heeft vis de Diaconie ook 
een beroep gedaan op de leden van onze ge-
meente. Daarom is er op oktober een deurcol-

lecte gehouden die €558,20. heeft opgebracht. Dit bedrag is door de diaconie verdub-
beld en naar boven afgerond naar €1200,- , goed voor 40 pannensets.  

ACTIVITEITENROOSTER  NOVEMBER- DECEMBER 2018 

Datum Dag Bijeenkomst/Raad Begintijd Locatie 

13 november dinsdag Kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 
14 november woensdag bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

18 november  zondag Bohdi en Titus,zang en 
muziek,Keltisch (Iers) 15.00 uur Kerkje  

Eenigenburg 

28 november woensdag 
 vergadering  
bezoekmedewerkers  
diaconale raad 

19.30 uur  Grote Kerk 

28 november woensdag Kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 

3 december  maandag  Kerkrentmeesters db 14.00 uur Wulpenhof 3 

5 december woensdag Inloopmorgen 10.00 uur Grote Kerk 

9 december zondag 
Trio Divertire, licht 
klassiek met pianobe-
geleiding 

15.00 uur Grote Kerk 

11 december  dinsdag Kerkrentmeesters  20.00 uur Grote Kerk 

18 december dinsdag Kerstviering 
gespreksgroepen e.a. 16.00 uur Grote Kerk 
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11 November 2018 : SINT MAARTEN BEZOEKT DE KERK 
Afgelopen zondag vertelde Jan Prij Jr de legende van ridder Maarten die zijn mantel 
deelde met de bedelaar bij de poort. Zowel Maarten als de bedelaar blijken lijfelijk 
aanwezig.  Na de kindernevendienst gingen de kinderen met hun keuvel in optocht 
door de kerk en ontvingen van Jan Prij een mandarijn.
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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.  NL05 RABO 0373 7285 49  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL33 RABO 0373 7285 30  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

 

Kopwerk is de stichting voor protestants- 
christelijk onderwijs, die al haar p.c. basisscholen  
in noordelijk Noord-Holland aanstuurt.  

 

               In Schagen is dat 

             Voor informatie of een kijkje in de school neemt u contact op met:     

 Tjallina Liebregts, telefoon 0224 212933. 

 

Deze opmaak komt in een kader van 5x13,5 cm = een 1/4 pag. liggend  

Logo’s digitaal aangeleverd. 

 

• Ter vervanging in Onze Kerk vanaf oktober 2018. 

 

• De overblijvende ruimte komt bij de onderste advertentie   

van de PG Schagen - Actie Kerkbalans op die pag. 

 

 

 

Op de website kunt u alle actuele informatie terug lezen.
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PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN E.O.  (I.W.)
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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)

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

Oktober - November 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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