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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.
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SChAGeN
Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen 
T 0224-212398
E schagen@engelhoorservice.nl 
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Aan het Marktplein in Schagen
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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	  	  
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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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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt de nieuwste uitgave van “Onze Kerk”. Ook deze keer is hij weer gevuld met 
bijdrages van verschillende schrijvers, want zonder schrijvers zou het een dun maand-
blad worden. Dus schrijvers, bedankt voor jullie input. Op de laatste bladzijde vindt u 
een uitgebreide activiteitenkalender, er is geprobeerd om alle activiteiten (en meer) 
waar informatie over wordt gegeven in dit overzicht te tonen, zodat u in één oogop-
slag kunt zien of er voor u iets georganiseerd wordt in de komende tijd. 
Er is ook een nieuwe rubriek toegevoegd en wel “Van de diaconie” waarin u achter-
grondinformatie kunt vinden over speciale collectes die gehouden zullen worden. 
Verder wil ik u attenderen op het “In memoriam” over Maria Hamer, die in de, toen 
nog, hervormde gemeente Schagen heeft gestaan.  
In maart zal de 40dagentijd weer een aanvang nemen, onze voorbereiding op Pasen. 
Hierover vindt u informatie in het artikel van Wijnand Kramer, hierin vraagt hij ook 
vrijwilligers dus meldt u aan. 
Daarnaast wordt er twee artikelen aandacht geschonken aan Actie Kerkbalans, welke 
zeer lezenswaardig zijn. Dan zie je weer dat we niet zonder vrijwilligers kunnen. Hierop 
inhakend het artikel van Annemarie Voorbraak over vrijwilligers, als u iets kunt/wil 
doen in de kerk dan meldt u aan. 
Daarnaast het gebruikelijke overzicht van de diensten. 
Verderop in het blad kunt u ook lezen dat de “tientjes actie”, georganiseerd om de 
productiekosten van dit blad door uw vrijwillige bijdrage, te reduceren, ruim 1800 
euro heeft opgebracht. Als redactie zijn blij wij met deze opbrengst en ervaren dit als 
blijk van waardering van uw kant voor ons blad.  
Veel leesplezier. 
 
Spreuk van deze maand : Wie niet zijn ogen op de toekomst richt botst tegen de muur 
van morgen.  
 
Namens de redactie 
Wieb Koedijk  
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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; 0224-227396 
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 PGScha-
gen 

 
KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" 

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

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

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

mailto:aj.van.der.bom@gmail.com�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:pknschagenzm@outlook.com�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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TER OVERWEGING 

Klaas Henk Ubels 
 
Gods’ burn-out 
 
Een aantal maanden gelezen las ik in Trouw, dat de oorzaak van burn-out niet is wat 
wij vaak denken. Namelijk dat het om te veel stress zou gaan of het gevolg is van een 
te hoge werkdruk. Nee, je kan last krijg van burn-out klachten als het verhaal over je 
eigen identiteit in de war is. Als je persoonlijke bronnen en motivaties opgedroogd 
raken. Als je jezelf kwijtraakt, dan raak je vroeg of laat existentieel opgebrand. Burn-
out is eigenlijk een zeer ernstige identiteitscrisis, aldus Trouw. En typisch iets van deze 
tijd. 
 
De hoogste risicofactor zit bij mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, de 
hulpverlening of het onderwijs. De mensgerichte beroepen. Probleem is dat er door 
allerlei maatregelen van efficiëntie weinig tijd overblijft voor aandacht voor mensen. 
En te veel tijd verloren gaat aan administratie. Maar de waarde van menselijk contact, 
van aandacht is niet te meten. In een op efficiëntie gerichte samenleving wordt het 
menselijk contact daarom per definitie ondergewaardeerd. De spanning tussen wie je 
wilt zijn, bv. een zorgzame verpleegkundige, en de tijd die je krijgt bemeten ‘per bed’, 
de weinige tijd die je voor mensen krijgt staat vaak haaks op wie je voor hen wil zijn. 
Burn-out begint met steeds meer tegenzin om naar het werk te gaan. En dan volgt 
jezelf terugtrekken uit sociale contacten. Je wordt prikkelbaar en trekt je allerlei zaken 
persoonlijk aan. Uiteindelijk beland je in een identiteitscrisis, opgebrand.  
 
En God? Ook Hij werkt mensgericht. En loopt daarmee een verhoogd risico op burn-
out. Bovendien wordt Hij vaak miskend, is zijn ervaring. Want er is veel mis in de 
schepping. Dat straalt af op de Schepper. En met zoiets als een Nashville-verklaring 
wordt het er ook niet beter van. De Schepping heeft bepaald niet aan zijn verwachtin-
gen voldaan. God vertoont vooral in het Oude Testament volgens mij regelmatig ken-
merken van burn-out. Hij is dan duidelijk met tegenzin aan het werk in zijn schepping. 
Hij trekt zich terug op zichzelf, in zijn hemelse gewesten, ver bij de mensen vandaan. 
Hij is uiterst prikkelbaar en vat alles persoonlijk op. En zijn woede is een alverterend 
vuur, dat ook Hemzelf opbrandt. Zo kan je spreken over een burn-out van God. Niets 
menselijks is God vreemd, al voordat hij Zelf mens werd. 
 
Ook God moest op verhaal komen. En dat is Hem aardig gelukt, kan je zeggen! Wij 
hebben er de Bijbel aan te danken. God is niet alleen op verhaal gekomen. Hij is ook 
op de wereld gekomen. Hij is in de stal in Bethlehem in onze wereld komen wonen. 
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God werd mens. God werd mens om opnieuw te aarden in zijn schepping. Door op-
nieuw te aarden, kwam Hij uiteindelijk zijn eigen burn-out te boven. Door zelf mens te 
worden in de geboorte van zijn Zoon Jezus, kwam Hij weer in direct contact met zijn 
mensen. Het gaat God om zijn aarde, zijn schepping. Het gaat Hem om ons, zijn men-
sen. 
Maar met de geboorte van Jezus was zijn crisis nog niet voorbij. De identiteitscrisis 
loopt door tot Goede Vrijdag, als Jezus aan het kruis wanhopig uitroept: “Mijn God, 
waarom hebt U mij verlaten?” 
God kwam zijn burn-out uiteindelijk zelf met Pasen te boven. In de overwinning op de 
dood is die definitief voorbij. 
 
Het gaat God om ons, zijn mensen. Het gaat erom dat we tijd maken voor wat écht 
belangrijk is in ons leven, waar we ons door laat voeden. Dat kunnen mooie boeken 
zijn, goede muziek, genieten van de natuur. En vooral andere mensen, familie, vrien-
den, buren, collega’s. Met elkaar koffiedrinken na de kerkdienst. Bij elkaar op verhaal 
komen en met elkaar nieuwe verhalen ervaren. 
Als je op die manier met elkaar het leven mag vieren, tot eer van God en tot heil van 
elkaar, maakt een burn-out weinig kans. Ook in deze tijd.  
 
 
KERKDIENSTEN 

Zondag 17 februari 2019 
10.00 uur:   Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte:   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte:   Collecte Kerk in Actie (Noodhulp) 
Lector:   Janny de Visser 
Organist:   Jan Zwart 
Gastvrouw:    Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjan Poley 
autovervoer:  fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur:   Dhr. J. Schrijver, lekendienst 
Collecte:   kerkje Eenigenburg 
Organist:   Bert Huibers 
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Woensdag 20 februari 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur:  Pastor Mw. L. Kooiman 

Zondag 24 februari 2019 
10.00 uur:   Drs J. Prij Jr., Rotterdam m.m.v de Cantorij 
1e collecte:   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte:   Diaconie 
Lector:   Jan Bruin 
Organist:   Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw:   Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 
autovervoer:  fam. de Visser 
Er is Kom inde Kring, nevendienst en tienerkerk. 

Woensdag 27 februari 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur:   Pastoor E. Moltzer 

Zondag 3 maart 2019 
Grote Kerk 
10.00 uur:   Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte:   Kerk (energiekosten) 
2e collecte:   Diaconie 
Lector:   Adriaan Rodenburg 
Organist:   Hanneke Muntjewerf 
Gastheer:  Dirk van der Plas 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer:  fam. Van Zanten 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 6 maart 2019 (Aswoensdag) 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur:   Em. Pastoor J. van der Stok 
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Zondag 10 maart 2019, begin van de veertig dagentijd 
Grote Kerk 
10.00 uur:   Ds. P. Verhoeff, Alkmaar 
1e collecte:   Kerk (Pastoraat Schagen) 
2e collecte:   Binnenlands diaconaat Kerk in Actie 
Lector:   Rieneke Visser 
Organist:   Hans Stehouwer 
Gastvrouw:  Gerda Mackenbach 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Coby Taal 
autovervoer: fam. Nicolai 
Er is Kom in de Kring, nevendienst en tienerkerk 

Woensdag 13 maart 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur:   Em. Pastoor J. van der Stok 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp-Baas 
 
De maand januari zit er alweer op en de voorjaarsvakantie is in zicht. We zijn het 
nieuwe jaar begonnen met een spannende verhalenserie over Ester, een gewoon 
meisje dat zomaar koningin werd. Een bijzonder verhaal, over vertrouwen en een 
strijd tussen goed en kwaad. De afloop laat nog even op zich wachten! 
Verder zie je hieronder maar een kort rooster. Vanaf 10 maart start het veertigdagen 
project, de tijd waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. Maar daarover lees je in 
het volgende kerkblad meer.  
 
17 februari Ester 5:1-6:11 Ester gaat naar de koning 
24 februari Ester 7:1-8:2 Haman wordt gestraft 
3 maart  Lucas 15:11-32 Gelijkenis van de verloren zoon 
10 maart  Start 40 dagenproject 

40 DAGEN INZAMELINGSACTIE VOEDSELBANK 
Denk in de veertigdagentijd aan de Voedselbank Kop van Noord en koop iets extra’s. 
Wekelijks worden 160 gezinnen in de kop van Noord Holland geholpen aan een voed-
selpakket. Dit wordt door 40 vrijwilligers geregeld voor de gemeenten Hollands Kroon 
en Schagen. Deze gezinnen zitten tijdelijk in een moeilijke periode. Voor het aanvullen 
van de pakketten gaat de diaconie hiervoor houdbare producten inzamelen. Daarbij is 
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de hulp van de gemeente hard nodig. Wij vragen u om iedere zondag een product mee 
te nemen, zodat er een grote voorraad bij de Voedselbank kan worden ingeleverd. 
Hierbij de inzamellijst: 
1e zondag 10 maart : rijst    4e zondag 31 maart: koffie & thee 
2e zondag, 17 maart: pasta   5e zondag 7 april: houdbaar broodbeleg 
3e zondag, 24 maart: blikgroente  6e Palmpasen 14 april : fruit en/of koek 
 
Iedere zondag zal in de Hans Leijdekkerszaal, bij de ingang een bolderkar staan. Hier 
kunt u de spullen afgeven. Mocht u de boodschappen vergeten, dan kunt u ook een 
bijdrage in het collectepotje doen. Op Palmzondag willen we de voorraad naar de 
Voedselbank in Anna Paulowna brengen. U bent van harte uitgenodigd om mee te 
gaan, dit kunt u melden bij Tineke Buis. De diaconie steunt dit project van harte en 
stelt dit wederom als vervanging voor van het spaarproject via de spaardoosjes. 

BIJ DE DIENSTEN 
Trudy Tuinstra 

Eens per maand is er een kerkdienst in het kerkje van Eenigenburg. Op 17 februari 
gaat Jan Schrijver uit Sint Maarten in deze lekendienst voor. In het dagelijks leven is hij 
ondernemer van Biologisch-Dynamisch Akkerbouw/Tuinbouwbedrijf de Lepelaar en 
gemeenteraadslid van de gemeente Schagen. Hij heeft gekozen voor de Bijbeltekst uit 
Korintiërs 13 vers 1 t/m 13 het hoofdstuk van de liefde. Het thema van de dienst zal 
zijn, ”durven we nog wel over God te spreken”. Belangrijk uitgangspunt in deze dienst 
is ook het recente boek van Paul Schnabel met de titel: Met mij gaat het goed met ons 
gaat het slecht.  

Een dienst met zeer actuele teksten die ons uitnodigen daar over na te denken. In de 
dienst zullen bekende liederen gezongen worden die op het orgel begeleid worden 
door de heer Bert Huibers uit Schoorl. De aanvang van de dienst is 10.30 uur in het 
monumentale kerkje aan de Surmerhuizerweg 29 te Eenigenburg. 

INTERNATIONAAL KOKEN 
Marijke van Harskamp 
 
Bijbels koken is veranderd in Internationaal koken.  
Gelukkig is er nog steeds veel animo en gaan we door. We hebben de limiet op 30 
personen gesteld. Meldt u dus op tijd aan.  
Als volgende datum is vrijdag 15 februari 2019 geprikt. De mensen die willen helpen 
met koken verwachten we om 15:00 uur. 
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En zij die willen komen eten verwachten we om 18:00 uur in de Hans Leijdekkerszaal 
van de Grote Kerk in Schagen.  
Opgave bij: Corine Leijdekkers, tel. 0224 212601. Email cleijdekkers@kpnmail.nl 
Marijke van Harskamp, tel. 0224 214039. Email mvanharskamp@quicknet.nl 

VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 
 
In de afgelopen periode was er op 24 januari een vergadering van de kleine kerken-
raad. Een verslag van deze en andere activiteiten: 
 
Kerkasiel Bethelkerk in Den Haag 
Zoals beschreven in het vorige verslag, is een deel van onze gemeente op 24 december 
naar Den Haag gereisd om de doorlopende kerkdienst voor een tweetal uren in te 
vullen. Hieronder een uitgebreid verslag, om gelijk een impressie te geven.  
Dit kerkasiel stond onder leiding van de PKN Den Haag om de uitzetting van de Ar-
meense familie Tamrazyan (vader, moeder, twee meerderjarige dochters en minderja-
rige zoon) te voorkomen. Dit heeft alles te maken met de toepassing van de zogeheten 
kinderpardonregeling, een regeling waar uitgeprocedeerde asielkinderen na een jaren-
lang verblijf in Nederland een beroep op kunnen doen. Deze pardonregeling is echter 
zodanig ingericht, dat er nauwelijks iemand dit pardon krijgt toegewezen. Ook de fa-
milie Tamrazyan had zich vergeefs beroepen op deze regeling. Deze problematiek is al 
eerder in de publiciteit gekomen, ook in het afgelopen najaar in een uitzending van 
Tim Hofman van BNN.  
Door een kerkdienst te laten doorlopen, kan inval in een kerkgebouw worden voor-
komen en daarmee de uitzetting van de familie Tamrazyan. Sinds eind oktober hielden 
ze zich schuil in deze kerk. 
 
Onder leiding van onze eigen predikant en met medewerking van Marjolein ten Cate 
op de fluit hebben we deze uren ingevuld door afwisselend liederen te zingen en delen 
uit de bijbel te lezen. Het Mannenkwartet, Jan Bruin, Jan Prij, Wijnand Kramer en Wik 
de Visser, heeft diverse kerstliederen uitgevoerd.  
In het vooroverleg is er bewust gekozen voor een eenvoudige invulling van deze vie-
ring en de diverse aanwezigen hebben juist dat aspect erg mooi gevonden. Een groot 
deel reisde met elkaar met het openbaar vervoer, wat een gezellige sfeer opleverde. 
Al vrij snel ontving de kerkenraad vragen om nogmaals naar Den Haag te gaan voor 
een tweede bijdrage aan deze viering. Met Louise Kooiman werd dan ook al naar een 
geschikte datum gezocht. 
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Tussentijds heeft de regeringscoalitie een akkoord weten te bereiken omtrent de kin-
derpardonregeling. Het betekent effectief dat veel meer asielzoekers hier succesvol 
een beroep op kunnen doen. Lopende uitzettingsprocedures worden niet voortgezet, 
maar deze groep asielzoekers mag eerst een definitieve beschikking omtrent de status 
afwachten in Nederland. De familie Tamrazyan hoeft zich niet meer langer schuil te 
houden en daarmee is er een einde gekomen aan deze continue kerkdienst. Een 
tweede bijdrage vanuit Schagen is daarmee vervallen. Er is reeds een kaart door diver-
se gemeenteleden getekend, waarin de PKN Den Haag is bedankt voor hun inzet om 
dit kerkasiel mogelijk te maken. De familie Tamrazyan, maar ook alle andere migran-
tenkinderen, willen we een goede toekomst wensen in Nederland.  
 
Nashville-verklaring 
Begin januari kwam in de media veel aandacht voor de zogeheten Nashville-verklaring, 
die door diverse kerkleden uit de orthodoxe hoek is ondertekend en zich uitspreekt 
tegen homoseksualiteit.  
De kerkenraad heeft besloten om op zondag 13 januari de regenboogvlag uit te han-
gen. Dit hebben we gedaan als reactie op deze verklaring. Wij realiseren ons dat deze 
verklaring oude wonden openrijt en nieuwe wonden maakt. De oude gevoelens van 
afgewezen worden, niet mee mogen doen en als minderwaardig gezien worden, ko-
men voor velen weer boven. 
De vlag betekent voor ons dat in de Kerk van Schagen iedereen welkom is en dat 
iedereen die dat wil, erbij hoort, ongeacht geslacht, ras of geaardheid. Want wij zijn 
met elkaar verbonden in het geloof in God, als kinderen van één Vader, geborgen in 
Zijn liefde, niemand uitgezonderd.  
 
Dienstenrooster 2019 
Het dienstenrooster 2019 is opnieuw besproken. Alleen voor 11 augustus is er mo-
menteel geen voorganger. Mocht u een tip hebben, laat het ons weten! 
Er zijn nog wat diaconale collectebestemmingen gewijzigd en goedgekeurd.  
Onze predikant heeft op 16 juni een kanselruil afgesproken met Erik Jan Tillema van 
Schagerbrug.  
Ook is afgesproken met PG Schagerbrug om op 4 augustus de kerkdienst naar Scha-
gerbrug te verplaatsen, dit vanwege het popweekend in Schagen op deze datum.  

 
Overige zaken  
Over de taakverdeling tussen de pastores is enige tijd gesproken, maar deze discussie 
is nog niet afgerond. Zeker de taken van de kerkelijk werker zijn waarschijnlijk moeilijk 
in 0,5 fte uit te voeren. Hierover volgt verder overleg. 
 
Ook de website van de PG Schagen willen we in 2019 verder bespreken. 
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Tenslotte passeerden diverse lopende zaken de revue. Meest relevant is om de aan-
dacht te vragen voor de zondagse mededelingen: zeker in de maand december was de 
hoeveelheid mededelingen erg omvangrijk. We vragen ieder kritisch naar de tekst te 
kijken en dit zo kort mogelijk te maken. Publiceer bij voorkeur in het kerkblad en zo 
min mogelijk of zo kort mogelijk in de mededelingen. De commissie streeft ernaar om 
niet meer papier te gebruiken dan 1 A4 per liturgie. 

GEMEENTEAVOND SINT MAARTEN/EENIGENBURG EN STROET  
Jan en Gerda Mechielsen 
 
Gemeenteavond voor Sint Maarten/Eenigenburg en Stroet, maar iedereen is welkom!! 
 
We gaan de gemeenteavond houden in het kerkje van Eenigenburg op 27 februari 
2019 aanvang is om 19.30 uur.  
Arie Jan en Louise openen de avond, verder hebben we kerkenraadsleden van vroeger 
en nu bereid gevonden iets te vertellen over de historie van het kerkje, de begraaf-
plaats, het archief, samengaan met Schagen, landerijen, gebruik van het kerkje in deze 
tijd enz. 
U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. 

MEELEVEN/TER GEDACHTENIS  
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 
 
Wij leven mee met familie Van der Weij. Op 25 januari overleed Ulbe op 85 jarige leef-
tijd. Na een periode van aftakeling moest hij loslaten die hem lief en dierbaar waren. 
Wij wensen Rinny, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte in de tijd die 
komt.  
We leven mee met de familie Van der Plas. Jutta verbleef in een verpleeghuis in Heer-
hugowaard maar woont nu sinds kort in de Magnushof in Schagen. Wij wensen Dirk 
veel sterkte. Wij wensen allen sterkte die eenzaam of verdrietig zijn en het gemis van 
een dierbare zo sterk ervaren. Dat u zich gedragen mag weten door Gods liefde. 
 
TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 
 
Op 25 januari jl. overleed in de leeftijd van 85 jaar  
  Ulbe van der Weij  
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Ulbe werd geboren op 20 januari 1934 in Lollum, als zoon van Anne en Fogeltje van 
der Weij. Op 19-jarige leeftijd ging hij in opleiding bij de beroeps Marechaussee en 
werkte later als passencontroleur op internationale treinen en als chauffeur van de 
brigade. 
Hij trouwde in 1957 met Rinny Bleeker en ze gingen in oud-Zevenaar wonen. 
Ze kregen vier kinderen, twee zoons en een meisjes tweeling. Na de geboorte van de 
dochters kwamen ze in Schagen wonen.  
Ulbe was een hardwerkende man en was daardoor niet veel thuis. Maar werkte met 
plezier bij de Hoogovens bij de bedrijfsbeveiliging.  
Nadat hij vervroegd met pensioen was gegaan had hij veel tijd om te genieten van zijn 
kleinkinderen. Ook gingen Ulbe en Rinny geregeld met elkaar op vakantie. Zij genoten 
hiervan en werden nog hechter met elkaar en groeiden dichter naar elkaar toe. 
De kleinkinderen, in totaal 12, kwamen veel over de vloer. Ulbe was een strenge doch 
rechtvaardige pake. Zij wisten wat ze aan pake hadden en konden ook altijd bij hem 
terecht. Veroordelen deed hij niet, maar luisterde en gaf zo nodig zijn mening en ad-
vies. Op 12 april 2005 werd Ulbe voor het eerst oerpake, overgrootvader. Hij was ont-
zettend trots dit mee te mogen maken en heeft negen achterkleinkinderen gekregen.  
De laatste jaren werd de gezondheid minder maar Ulbe bleef positief. Hij herstelde 
ook na een zware periode van ziekte. Hij zelf voelde dit als “extra tijd” die hij had ge-
kregen. Ulbe en Rinny probeerden samen nog veel te doen en daar genoten ze enorm 
van. Het laatste half jaar ging het achteruit en nadat hij op 20 januari jl. 85 jaar was 
geworden, was zijn energie op en hij overleed in de Magnushof met Rinny en zijn dier-
baren bij hem. Voor Ulbe en Rinny was het leven met hun gezin niet altijd eenvoudig 
en er was zorg en verdriet maar in voor- en tegenspoed bleven ze met elkaar verbon-
den. Zo hebben ze ook samen met allen die van hem hielden afscheid genomen in het 
crematorium.  
Ulbe wist zich gedragen door Gods Liefde, als op adelaarsvleugels gedragen, met dit 
vertrouwen is hij gestorven. 
Dat Rinny en haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen zich mogen troosten aan de 
goede herinneringen aan Ulbe van der Weij. 
 
IN MEMORIAM MARIA HAMER-PLOMP 
Wim Voorbraak 
 
Op 2 januari overleed in Bussum in de leeftijd van 90 jaar 
 
    Maria J. Hamer-Plomp 
 
Maria Hamer was predikant in de Nederlands Hervormde Kerk in Schagen, van 1993 
tot 1998. Zij was werkzaam in het ouderenpastoraat maar ging ook voor in de kerk op 
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de Markt. We hebben het dan over de periode toen Hervormden en Gereformeerden 
nog niet samen kerkten en bejaarden nog woonruimte kregen in bejaardenhuizen, 
eigendom van de diaconieën van de kerken. In Schagen kenden we in die tijd het Her-
vormde bejaardenhuis “Avondrust” op de plaats waar nu het zorgcentrum Caegstate 
gelegen is.  

 
Het kostte wat moeite gemeenteleden te vinden met her-
innering aan Maria. Al pratend kwamen bij een aantal dia-
kenen herinneringen uit het verleden boven. Maria is op 
latere leeftijd theologie gaan studeren. Zij was blij en 
dankbaar dat zij op 65 jarige leeftijd een aanstelling kreeg 
bij de Hervormde kerk van Schagen zodat ze het geleerde 
ook in praktijk kon gaan brengen.  
Ze bleef tijdens haar Schager periode in Amsterdam wonen 
en kwam in de regel met de trein. Wanneer ze kwam pre-
ken werd ze opgehaald van het station. Ik heb ook oud 
diakenen gesproken die haar wel thuis brachten naar Am-
sterdam. Riek Schreuder heeft het langst contact gehad. 

Tot Riek zelf ziek werd, belden beide dames nog met elkaar. Riek herinnert zich Maria 
als een “warme vrouw” wier werk onder de bejaarden uit die tijd, zeer gewaardeerd 
werd.  
Tijdens haar periode in Schagen werd zij getroffen door een tia. Zij kwam er doorheen 
en zette het pastoraat voort met wandelstok. Met die stok heeft zij op Amsterdam 
Centraal - we spreken over de jaren 90 van de vorige eeuw - nog de diefstal van een 
tas voorkomen, zo vertelt een anekdote.  
Maria Hamer overleefde een zoon en een dochter. Zij is op 10 januari begraven op de 
begraafplaats Nieuw Valkeveen in Naarden. Wij leven mee met haar kinderen en 
kleinkinderen. Wij hopen dat zij troost mogen vinden bij de Heere wiens Woord hun 
moeder en oma, bij overlevering, met verve verkondigde en in de praktijk gebracht 
heeft. Maria is opgevolgd door Louise Kooiman. 

VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 
 
Achtergrondinformatie over komende collectes 
Vanaf deze uitgave van “Onze Kerk” zal ik in elk nummer extra informatie 
geven over komende collectes. Dit omdat ik van meerdere gemeenteleden 
hoorde dat ze graag van tevoren willen weten waarvoor zal worden gecollec-
teerd. Dus hierbij. 
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Collecte diaconie 17 februari Kerk in Actie (Noodhulp) 
Droogte overleven in Ethiopië 
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverande-
ring wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale 
partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn 
op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren boeren over irrigatie en 
behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte 
kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast 
krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en 
hevige regen.  
Met uw bijdrage aan deze collecte steunt u 295 gezinnen in Ethiopië om beter voorbe-
reid te zijn voor de klimaatverandering én andere noodhulpprojecten van Kerk in Ac-
tie. 
 
Collecte diaconie 10 maart. Binnenlands diaconaat 
Verlaat de gevangenis....en dan? 
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op 
eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen 
woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenzorg Neder-
land en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder 
criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een 
woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 
vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, 
bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan 
een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-
gevangenen en hun familieleden. 
Met de opbrengst van deze collecte steunt u dit werk van Kerk in Actie voor 
(ex)gevangenen. Helpt u mee? 
 

PASEN 2019 
Wijnand Kramer, namens de taakgroep Liturgie 
 
Informatie over een gewijzigde opzet van de Paaswake en Paasdienst op de Paas-
zondag 
 
Kennen jullie de musical “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”? De tophit 
voor mij daaruit is “Any dream”. Mijn droom is dat we dit jaar proberen om met alle 
mensen van onze kerk, groot en klein, Pasen te vieren. Dat we allemaal, waar mogelijk, 
mogen meewerken.  
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We hebben een vorm gevonden waarvan we denken dat alle mensen een plaats kun-
nen vinden. Het wordt een lange rit/zit, dat zeg ik er maar van tevoren bij, maar je 
hoeft niet bij alle onderdelen aanwezig te zijn hoewel dat wel spannend zou zijn. 
Het begint allemaal in het donker om zes uur, dan gaan we met de mensen die het 
kunnen opbrengen om er dan te zijn in de kerk uit de bijbel lezen, bidden en zingen en 
stil zijn. Zo wachten en waken wij op weg naar wat beloofd is. 
Om acht uur gaan we, met ik hoop heel veel mensen (groot en klein), startend bij 
kaarslicht vieren dat de steen voor het graf van Jezus is weggerold. We doen dit met 
lezingen uit de bijbel, zingen en bidden en we eindigen dit deel met het herdenken van 
onze doop in de kerk. We zullen sommige bijbelteksten op enige manier verbeelden in 
dit deel van de dienst. 
Rond kwart voor negen gaan we dan allemaal aan het Paasontbijt. 
Tegen half tien nemen we weer plaats in de kerk voor het grote FEEST van PASEN. Ook 
in dit deel van de dienst zullen we sommige bijbelteksten op enige manier verbeelden. 
In dit deel van de dienst zullen we uiteindelijk met het samen vieren van het Avond-
maal ons paasfeest afsluiten. 
We hopen daarna iedereen nog bij een kop koffie te spreken en te horen of dit een 
fijne manier was om Pasen te vieren. 
De totale dienst heeft vier momenten waarop we iets nieuws beginnen en dat zou 
voor iedereen een moment kunnen zijn om mee te doen, dus om in te stappen. Je kan 
dus kiezen voor de start om zes uur en alles meemaken of om acht uur starten tot het 
einde of om kwart voor 9 aanschuiven bij het paasontbijt of alleen de dienst van half 
tien. Elke combinatie is mogelijk. 
Willen jullie meehelpen om dit feest groot en geweldig te maken. We kunnen alle hulp 
gebruiken: bespeel je een muziekinstrument of wil je aan een levend schilderij mee-
werken of kun je goed zingen of hardop voorlezen of goed eieren koken of broodjes 
smeren voor het ontbijt en je wil meehelpen laat dat dan even weten. Mail mij met je 
bijdrage en ik zal voor intekenlijsten zorgen in de HLZ. We hebben nog even de tijd om 
alles te organiseren, maar we moeten nu wel starten. 
 
Sobere maaltijd Veertigdagenperiode 
Net als vorige jaren zal ook dit jaar op elke woensdagavond in de veertigdagenperiode 
een sobere maaltijd worden geserveerd en een korte overdenking. Naar aanleiding 
van eerdere ervaringen gaan we dit jaar eerst de korte viering (“andacht”) houden en 
gaan dan gezamenlijk aan tafel. De “andacht” kan helpen de gesprekken tijdens de 
sobere maaltijden meer focus te geven. Houdt alstublieft de mededelingen in de gaten 
voor het opgeven van deelname per keer. 
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TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
Rik Laernoes 

Caravaggio 

Op dinsdag 26 februari willen we naar het Centraal Museum in Utrecht waar momen-
teel een bijzondere tentoonstelling is. Schilderijen van de Italiaanse schilder Caravag-
gio zijn daar te bezichtigen. Wie mee wil naar Utrecht kan zich aanmelden bij onderge-
tekende. We willen met de trein van 9.07 uur vertrekken. Ieder moet zelf via internet 
kaarten bestellen. Vanwege de grote belangstelling voor deze bijzondere tentoonstel-
ling, moeten de kaarten van te voren besteld worden.  

We willen dan om 12.00 uur naar binnen. Dus tickets vanaf 12.00 uur. Momenteel zijn 
er nog veel kaarten voor die dag en tijd. Dus, wie mee wil, kan vanaf nu al de kaarten 
bestellen. Wie een museumkaart heeft, betaalt € 6,00 per kaartje, wie geen museum-
kaart heeft betaalt € 19,50. Graag nog even een berichtje aan ondergetekende, dan 
weten we op hoeveel personen we kunnen rekenen. 

Op dinsdag 19 februari zal ds. Arie Jan van der Bom een korte toelichting geven op 
wat we kunnen verwachten in het museum. Om 20.00 uur in de kerk op de Markt. 

Uiteraard zijn de mensen uit Schagerbrug en de leden van de Christoforusparochie van 
harte welkom om mee te gaan naar Utrecht. 
Aanmelden bij Rik Laernoes, emal: laerburg@kpnplanet.nl , tel. 0224 218289, 
062912201184 

Op woensdag 6 maart wordt er weer een film gedraaid. ‘Like father, like son’.  

Filmmiddag/avond 

Vier ouders, twee rijke en twee minder rijke, krijgen van een ziekenhuis te horen dat 
hun twee zonen bij de geboorte verwisseld zijn. Ze staan voor een dilemma. Wie be-
schouwen ze als hun echte zoon en moeten ze de jongetjes ruilen? 

Een heel bijzondere film. We draaien de film twee keer. ’s Middags om 14.30 uur en ’s 
avonds om 20.00 uur. Mensen die problemen hebben om ’s avonds de deur uit te 
gaan, kunnen dus ’s middags van deze bijzondere film genieten.  

mailto:laerburg@kpnplanet.nl�
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En ’s avonds wordt deze film dus gedraaid voor de mensen die overdag niet kunnen en 
toch ook graag deze film willen zien. Ook hier geldt: iedereen van harte welkom!! Toe-
gang is gratis, maar er is wel een collecte ter bestrijding van de onkosten. 

KERKBALANS 2019 
Annemarie Voorbraak 
 
Januari is zo’n maand waar je als kerkrentmeester best wel tegenop kunt zien. Dit jaar 
was het jammer dat Onze Kerk al begin december verscheen en de communicatie dus 
v.w.b. kerkbalans niet helemaal optimaal was. Vorig jaar zijn wij begonnen met men-
sen digitaal te benaderen en zo hun toezegging te doen voor dat jaar. Dus ook nu weer 
gingen wij met goede moed van start. In Schagen blijft het aantal toezeggingen die 
digitaal gedaan worden een beetje achter bij het landelijk gemiddelde. Dat is jammer, 
want het zijn wel vrijwilligers die aan de gang moeten met de looplijsten. En dat valt 
niet altijd mee. Gelukkig zijn heel veel mensen van goede wil en hebben de envelop 
klaar staan. Maar helaas, niet iedereen. En dan kan het zomaar gebeuren dat je meer-
dere keren, soms wel 3 of 4 keer, terug moet. En, nog erger, boos wordt weggestuurd 
want: “We moeten niks, en ik heb niks met die kerk”. Dan sta je daar. Heel vervelend 
want je loopt immers niet voor jezelf. Wij zullen ons, zeker als kerkrentmeesters, er-
over moeten gaan bezinnen hoe we dat in het vervolg gaan aanpakken. 
Ondertussen zijn we natuurlijk heel dankbaar dat er weer heel veel mensen op pad 
zijn gegaan om de klus te klaren. Ruim 600 enveloppen geprint en gesorteerd. Op het 
laatst nog en prachtige folder gemaakt, die ook bij de digitale adressen is bezorgd. 
Maar ook de e-mail met de toezeggingsformulieren moet zorgvuldig gebeuren. Geluk-
kig is Wouter heel handig. Het is weer gelukt. En nu maar hopen dat het allemaal ge-
noeg oplevert om diezelfde kerk draaiend en levendig te houden.  
Dank jullie wel, lopers en loopsters voor deze klus. Het is vaak niet de meest dankbare. 
Jullie op- en aanmerkingen lezen we graag, zodat het de volgende keer wellicht beter 
kan. En u, als u dit leest, wilt u alstublieft meedoen met digitaal? Het is niet moeilijk, 
en anders heeft u vast wel iemand die u kan helpen. Laat het ons weten: avoor-
braak@ziggo.nl en volgend jaar zien we weer verder. Bedankt! 
 

VRIJWILLIGERS 
Annemarie Voorbraak 
 
Afgelopen week keek ik naar het programma “Roderick zoekt licht” waar het ging over 
vrijwilligers in de kerk. Deze aflevering ging over de Kathedraal St. Bavo in Haarlem. 
Niet te verwarren met de Bavo midden in het centrum. Het ging over het werk van 

mailto:avoorbraak@ziggo.nl�
mailto:avoorbraak@ziggo.nl�
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vrijwilligers in de kerk. Op de vraag aan iemand wat vrijwilligers voor de kerk beteke-
nen zei iemand: “Zonder vrijwilligers is de kerk dicht”. Ik kan niet anders dan die stel-
ling beamen. Zelfs de kerkdiensten zouden op de tocht staan. Organist, koster, koffie-
schenkers, ontvangst, ouderlingen, diakenen, kindernevendienst, crèche, mededelin-
gen, liturgie. De dominee zou mooi in z’n eentje staan. Want zelfs de kachel zou niet 
branden, het licht gaat niet aan en het geluid is uit. Hoe dankbaar moeten wij dan niet 
zijn in Schagen met de vele vrijwilligers die we hebben. Nou, zult u denken, wat zeur je 
dan. Alles gaat toch goed? Ja, gelukkig wel. Maar achter de schermen komt er wel de 
nodige energie bij kijken. Want het is ook altijd weer een vrijwilliger die de boel op de 
rails moet houden. U voelt het natuurlijk wel aankomen. “Ze” hebben weer wat nodig 
zeker. Precies, ondanks alle vrijwilligers zijn er natuurlijk altijd vacatures. Ouderlingen 
en diakenen zijn er altijd nodig. Maar ik zoek voor de groep schoonmakers een paar 
mensen die ons kunnen helpen. Op dit moment is er iemand uit de running vanwege 
een operatie en is er iemand gestopt. In de vakantie is het fijn als we wat extra men-
sen hebben die we kunnen inschakelen als het nodig is. Elke vrijdagmorgen gaan er 
groepjes schoonmakers aan de gang. De begintijd is verschillend, van 8.00 tot 9.00 
uur. Er wordt koffie gezet en gepoetst. Zo heeft zo langzamerhand ieder al zijn of haar 
klusje. Na 1,5 uur is het weer geklaard en heb je nog een hele dag voor je. Uiterlijk half 
11 sta je weer buiten. Zonder vrijwilligers is de kerk dicht. Mogen wij een beroep op u 
of jou doen om de kerk op de Markt open te houden en dan vooral schoon en netjes. 
Het is geen zwaar werk, onze oudste vrijwilliger is 84. Dus wat let u. Mail of bel me 
even als u meer wilt weten en mee wilt doen. avoorbraak@ziggo.nl of 0224-213665. 
Dank alvast. Trouwens dat programma van Roderick op dinsdagmiddag: Van harte 
aanbevolen. 
 

VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak 
 
Bijdrage kerkblad 
In november hebben wij u om een bijdrage gevraagd in de kosten van het kerkblad.  
Inmiddels kunnen wij u mededelen dat er in totaal een bedrag is overgemaakt ad € 
1.835,10. Hartelijk dank hiervoor.  
Kerkbalans 2018 
De totale opbrengst voor de actie kerkbalans 2018 bedraagt € 89.511,76. Ook hiervoor 
hartelijk dank.  
Opbrengsten Eenigenburg 
In het 2e halfjaar 2018 zijn er weer een aantal concerten/diensten geweest in de kerk 
te Eenigenburg.  
Deze concerten/diensten hebben in totaal een netto bedrag opgebracht ad € 1.392,60.  

mailto:avoorbraak@ziggo.nl�
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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 StijlvolPersoonlijk en StijlvolP

• 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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VESPER IN SCHAGERBRUG  
Rik Laernoes, namens de voorbereidingscommissie 

Op zondag 24 februari is er weer een vesper. De viering begint om 17.00 uur in de kerk 
van Schagerbrug. Rond tien voor vijf wordt de klok geluid. In deze vesper zal ds. Arie 
Jan van der Bom voorgaan. De mannenzanggroep o.l.v. Jan Schraal verleent zijn me-
dewerking. Het orgel wordt bespeeld door Hanneke Muntjewerf en Marjolein ten Cate 
bespeelt de fluit. 

AFSCHEID ORGANIST ED VAN LOON  
Huib Wagenaar 

 
Tijdens de druk bezochte kerstdienst in het kerkje 
van Eenigenburg is afscheid genomen van Ed van 
Loon. Deze nestor onder onze organisten heeft meer 
dan 50 jaar op de orgels van onze kerken in Schagen, 
Valkkoog, Eenigenburg en de (voormalige) kerk van 
Sint Maarten gespeeld. Ook was hij vele jaren diri-
gent van het vrouwenkoor van de Hervormde Kerk in 
Schagen. De laatste jaren speelde Ed veelal in de kerk 
van Eenigenburg en van Valkkoog. Daar luidde hij 
tevens de klokken die oproepen tot de kerkdienst. Hij 
deed dat altijd met veel plezier! Nu op 89 jarige leef-
tijd is het voor hem tijd om afscheid te nemen van 
het spelen tijdens de kerkdiensten.  
Namens onze kerk hebben Trudy Tuinstra en Paulien 

Knol hem toegesproken en in het zonnetje gezet en hem bloemen en een bijdrage 
voor zijn reis naar zijn dochter overhandigd. In zijn dankwoord memoreerde Ed over 
de ervaringen in zijn lange loopbaan. We zullen Ed missen! 
 

DOOPSGEZINDE GEMEENTE 
Wim Voorbraak 

 Doopsgezinde Gemeente 
Als redactie wisselen we ons blad uit met het blad “De Hoeksteen”van de RK Christof-
orus parochie in Schagen en “Contact”, het blad van de Doopsgezinde Gemeente Bar-
singerhorn/ Zijp-Noord, Zijpe-Zuid, Wieringermeer/ Medemblik. In de eerste “Contact” 
in het nieuwe jaar is uitgebreid stil gestaan bij het vertrek van Ds. Wieteke van der 
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Molen. Zij stopt als predikant maar blijft 
wel verbonden als een van de beheer-
ders van het van oorsprong Doopsge-
zinde Broederhuis Dopersduin in 
Schoorl. Bij haar afscheid was er veel 
waardering voor het werk wat ze de 
afgelopen 13 jaar in West Friesland 
heeft verricht. Betreurd werd dat zij als 
theoloog en bezield voorganger verlo-
ren gaat voor de Doopsgezinde Ge-
meenten. Ook wij herinneren ons als 
PKN Schagen Wieteke van der Molen nog uit de periode dat de Doopsgezinde Ge-
meente nog deel uit maakte van de Raad van Kerken en ze in oecumenische diensten 
voorging. Er is een beroepingscommissie gevormd die een passende predikant gaat 
zoeken. 
 

GESPREK MET EEN SYNODELID 
Wim Voorbraak 
 
November vorig jaar haalde de synode, de landelijke kerkvergadering van de PKN, de 

Protestantse kerken in Nederland, zelfs de 
krant. Wordt het “zegenen of inzegenen van 
een homohuwelijk”? In januari verscheen de 
“Nashville verklaring” die direct weerstand op-
riep bij een groot deel van de synodeleden. 
Maar ook waren er ondertekenaars van die ver-
klaring uit diezelfde synode. Weer was de syno-
de nieuws in de dagbladen. Een verontschuldi-
ging van een predikant in de kerk van Ermelo 
haalde zelfs het 8 uur journaal.  
 
Jan Prij. Lid Synode namens classis Noord Holland 
 
Reden om eens te gaan praten met een synode-
lid en hem te vragen hoe al die besluiten nu tot 
stand komen. Ver hoefde ik daarvoor niet te 
zoeken want wij verkeren in de unieke situatie 
dat we een gemeentelid hebben in onze ge-
meente die lid is van de synode: ouderling-
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kerkvoogd Jan Prij. Redelijk uniek inderdaad want met 4 anderen, vertegenwoordigt 
Jan de 127 gemeenten binnen de classis Noord-Holland.  
De generale synode bestaat nu uit 55 vrijwillige bestuursleden die allen ambtsdrager 
(predikant, diaken of ouderling) zijn in hun lokale kerk. De PG Schagen maakt onder-
deel uit van de classis Noord-Holland, een van de 11 classes in Nederland. Toevallig 
valt de classis Noord-Holland samen met de provinciegrenzen van onze provincie. 
Maar er zijn classes met de omvang van 2 provincies zoals Brabant en Limburg. De 
provincie Gelderland kent zelfs 2 classes. Alles heeft te maken met de verdeling van 
het aantal protestanten over Nederland.  
Elke classis wordt nu vertegenwoordigd door 5 afgevaardigden, een predikant, een 
ouderling, een diaken en in Noord Holland door 2 ouderling-kerkrentmeesters, dus alle 
ambten zijn vertegenwoordigd! In totaal telt de Synode 12 predikanten, 8 ouderlingen, 
8 ouderlingen-kerkrentmeester en 12 diakenen. Dit verraste mij, ik had altijd het ge-
voel dat de synode vooral een “domineesgebeuren” zou zijn, misschien omdat het 
meestal predikanten zijn die je in de pers als woordvoerder ziet optreden. De synode 
is dus echt een doorsnee van alle ambten binnen de kerk.  
Wat ik ook van Jan begreep is dat alle besluiten zorgvuldig worden voorbereid voordat 
ze gepresenteerd worden in de synode. Mocht er geen draagvlak voor een compromis 
zijn dan wordt een besluit doorgeschoven naar een volgende vergadering. De synode 
vergadert maar 2 keer per jaar dus je bent voor het bepalen van een definitief stand-
punt zo een half jaar verder. 
In april en november wordt 2 dagen vergaderd over het beleid van de Protestantse 
Kerk. De vergaderingen worden gehouden in het Nieuw Hydepark, het nieuwe verga-
dercentrum van de PKN in Doorn. De afgevaardigden verblijven daar ook intern zodat 
er voldoende gelegenheid is voor informeel overleg. De vergadering start met een 
viering. Daarna verloopt deze strak georganiseerd. Alle agendapunten zijn terdege 
voorbereid, insprekers krijgen de gelegenheid om wijzigingen van een voorstel te be-
pleiten waarna de scriba reageert. Veranderingen worden daarna al of niet aange-
bracht. Vervolgens wordt het voorstel in stemming gebracht. Allemaal een beetje ver-
gelijkbaar met bijvoorbeeld de gang van zaken binnen de Tweede Kamer. Het geheel is 
te beluisteren en ook terug te zien bij de reformatorische omroep htt-
ps://reformatorischeomroep.nl/videos/vergadering-generale-synode-15-november-
2018 
Lukt het niet een compromis te formuleren dat kan steunen op een meerderheid, dan 
wordt alles tijdelijk bij het oude gelaten (zoals bij ’zegenen’ versus ‘inzegenen’) en 
wordt een beslissing uitgesteld en gaat er opnieuw op gestudeerd worden. 
De afgevaardigden van de classis Noord-Holland komen voor de vergadering van de 
Synode bij elkaar om de onderwerpen met elkaar te bespreken en zo mogelijk moties 
voor te bereiden. In dit overleg, dicht aan de basis, kan al een fundamentele discussie 
ontstaan. Zeker wanneer afgevaardigden uit typisch “bible belt” gemeenten en meer 

https://reformatorischeomroep.nl/videos/vergadering-generale-synode-15-november-2018�
https://reformatorischeomroep.nl/videos/vergadering-generale-synode-15-november-2018�
https://reformatorischeomroep.nl/videos/vergadering-generale-synode-15-november-2018�
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liberale gemeenten elkaar treffen. De classis Noord-Holland kent die grote verschillen 
niet, aldus Jan Prij. 
 
Wanneer er tussentijds beslissingen moeten worden genomen, zoals rond het kinder-
pardon en “Nashville verklaring” komt de secretaris van de Synode in beeld: Ds René 
de Reuver. Hij is één van de 2 fulltimers binnen de Synode en in de praktijk meestal de 
woordvoerder namens de PKN. 
 

KERKBALANS 2019 ZIT IN DE EINDFASE! 
Wim Voorbraak 
 
Wanneer u dit blad leest is onze administrateur Brenda Plak druk bezig om uw toezeg-
gingen te verwerken omdat velen er vanuit gaan dat hun eerste bijdrage in februari 
afgeschreven gaat worden. Binnenkort hopen de kerkrentmeesters een duidelijk beeld 
te hebben of het totaal toegezegde bedrag overeenkomt met de verwachting die is 
vastgelegd in de begroting. 
Deze keer een gesprek met de kerkrentmeesters Annemarie Voorbraak en Wouter 
Vrolijk die er verantwoordelijk voor zijn dat u als gemeentelid aangeschreven wordt 
om een vrijwillige bijdrage te geven. Wij als gemeente tellen zo’n 600 adressen, in 

kerktaal “pastorale eenheden”. Daarvan zeg-
gen 300 adressen hun bijdrage “digitaal” toe 
door de toegezonden e-mail te beantwoor-
den. Dit was nu voor het derde jaar mogelijk. 
De andere adressen ontvangen het verzoek 
de kerk te ondersteunen op de vanouds be-
kende manier, via een brief bezorgd door één 
van de kerkbalanslopers, waarop het ant-
woord enkele dagen later door diezelfde loper 
weer opgehaald wordt.  
Hoewel er overlap is kan gezegd worden dat 
Wouter de digitale distributie doet en Anne-

marie verantwoordelijk is voor “papieren” distributie. Uitgangspunt van alle handelin-
gen is het LRP, het Landelijk Registratiesysteem PKN. In deze enorme database, voor-
zien van de tegenwoordig ver doorgevoerde privacy garanties zijn ook de gegevens 
van de leden van onze gemeente vastgelegd. Eenmaal per jaar kan met LRP opdracht 
gegeven worden alle adressen een mail te versturen met een link naar de website 
waarmee de gebruiker terecht komt op de site van het SKG, de Stichting Kerkelijk 
Geldbeheer, die met haar programmatuur de bancaire afhandeling van de toezeggin-

Annemarie Voorbraak en Wouter Vrolijk 

http://de/�
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gen verder regelt. Juist omdat het verzoek maar één maal kan worden gedaan moet 
heel precies gewerkt worden aan de set gegevens. Is de adressering juist? Zijn er ge-
zinsleden boven de 18 jaar? Wordt de juiste brief bijgevoegd? Wanneer dit allemaal 
meerdere keren gecontroleerd is, gaat de mailing uit. Spannend is dan hoeveel reac-
ties van de server direct terug komen. In dat geval is het verkeerde e-mail adres ge-
bruikt of zit er een fout in het adres. Dit jaar waren het er maar een zestal. 
Annemarie zorgt voor het adresseren van de enveloppen waarin de brief verstuurd 
wordt met de kerkbalans folder. Vervolgens worden de enveloppen samengevoegd op 
basis van wijken. De stapeltjes enveloppen worden vervolgens samengevoegd, met de 
benodigde stickers tot een pakket voor de lopers.  
Dit jaar hebben de rentmeesters zich verplicht tot 
een speciale “PG Schagen kerkbalans folder” te 
maken met foto’s van activiteiten binnen onze 
gemeente in plaats van de algemene Kerkbalans-
folder van andere jaren. Dit betekende wel weer 
dat elke loper een stel extra enveloppen kreeg 
toebedeeld met alleen een folder bestemd voor de 
gemeenteleden die digitaal een toezegging doen. 
Op een bepaald moment was de hele vloer bij An-
nemarie bedekt met enveloppen van lopers en 
kreeg iedereen zijn deel van de “folderenvelop-
pen”.  
Maar zoals ik begon, de klus is bijna geklaard. De 
verdere verwerking is nu aan onze administrateur 
Brenda Plak.  
 
GELEENDE REGENBOOGVLAG 
Adriaan Rodenburg 
 
Wanneer je als jochie op de lagere school ontdekt meer geïnteresseerd te zijn in jon-
gens dan in meisjes, is dat een vreemde en wat verwarrende gewaarwording. Wan-
neer je als puber bespeurt dat je hormonen zich richten op mannen, dan weet je daar 
geen raad mee. En wanneer je leraar godsdienst, dr. E. de Vries, tevens studentenpre-
dikant in Amsterdam, vertelt over zijn pastorale gesprekken met homoseksuele stu-
denten (“je mag zijn WIE je bent.”) - het is 1967 -, dan wil je als 17-jarige wel door de 
grond zakken. Mijn kweekschooltijd - gelukkig na enkele jaren beëindigd wegens abo-
minabele prestaties - werd het begin van één van de moeilijkste periodes uit mijn le-
ven. In de 15 daarop volgende jaren bouwde ik angst voor ontdekking op, waarvan ik 
de intensiteit niet had kunnen bevroeden. Straatangst, mensenangst. 15 jaar durfde ik 
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de kerk niet te bezoeken. Via een 
Huiskamerkring (oprichters ds. Rein 
Brussaard, ds. Alje Klamer en pater 
Joop Gottschalk!) durfde ik, 32 jaar 
oud, uit de kast te komen. De ker-
kenraad van de hervormde ge-
meente in mijn geboortedorp wilde 
(durfde?) geen gesprek aan te gaan 
over het hervormde synoderapport 
‘Verwarring en herkenning’. “Ach, 
Adriaan, ik ken genezen homo’s” 
zei één van de kerkenraadsleden.  
In Delft werd ik diaken en ‘trouw-
den’ we kerkelijk (17 maart 1990). 

In Nootdorp maakten we vrienden voor het leven. In Winkel ouderling. In Schagen een 
warme gastvrije gemeente. 
Wat heb je dan te klagen? 
Dan komt de Nashville-verklaring en alle herinneringen aan die beruchte ’15 jaar’ ko-
men boven. Predikanten uit onze PKN verwijzen in 2019 naar Leviticus waarin de 
doodstraf wordt uitgesproken over ‘mannen met mannen’. Godgeklaagd! En dat kort 
na de vergadering van onze synode waar het onderscheid tussen homo’s en hetero’s 
wordt bestendigd. (Niet de zegen is verschillend, maar wel de benaming van het ker-
kelijk ritueel. En dat om onder andere de ondertekenaars van het Nashville-
schotschrift binnen boord te houden.) 
Op zaterdag 12 januari zijn we de halve provincie door gereden om uiteindelijk in 
Hoorn een kleine regenboogvlag te bemachtigen. Te lenen. 
’s Middags hing ik hem uit aan de grote vlaggenmast naast onze Grote Kerk in Scha-
gen. De geleende vlag, gevolgd door een groter, door de kerk zelf aangeschaft exem-
plaar, heeft er ruim anderhalve week gehangen. Als ik in de stad was, reed ik even 
over de Markt.  
 
DE PRIVACY IN ONZE KERKGEMEENTE (DEEL 5) 
Huib Wagenaar 
 
Kleinschalig gebruik van persoonsinformatie. 
Om met elkaar te communiceren maken we naast de telefoon veel gebruik van e-mail. 
Dit gebeurd vaak op kleine schaal! Bijvoorbeeld tussen deelnemers aan een gespreks-
groep, cantorij, raad of gewoon tussen twee personen. Bij dit e-mailverkeer is er naast 
het e-mailadres vaak ook sprake van privacygevoelige informatie in de mail zelf. Dit 
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kan betrekkelijk onschuldig zijn zoals een naam of adres, maar ook zeer gevoelige pri-
vacygegevens als ziekte en familieaangelegenheden. 
Het is van belang er goed mee om te gaan en onderstaande richtlijnen toe te passen. 

1. Zorg dat de beveiliging van je PC, tablet of telefoon in orde is. Verzend niets 
via een onbekend en/of openbaar netwerk. 

2. Kijk altijd of het e-mailadres van de geadresseerde juist is voor je vertrouwelij-
ke informatie verzendt!  

3. Geef niet zonder toestemming van betrokkene het e-mailadres of zijn email 
door aan niet leden van de groep. 

4. Verwijder e-mails als de inhoud niet meer nodig is of archiveer deze in een 
aparte map als je de inhoud later nodig hebt. 

5. Als je niet meer deelneemt aan de groep, verwijder dan emailadres(sen) ervan 
uit je adresboek.  

6. Maak regelmatig je prullenbak leeg en bekijk of je de e-mails in je archief nog 
nodig hebt. Werk regelmatig je adresboek bij. 

7. Wanneer iemand niet meer aan de groep deelneemt verwijder dan het adres 
en de e-mails met zijn persoonlijke gegevens uit je bestanden. 

8. Kopieer geen bestanden met privacygevoelige informatie naar een USB-stick 
die je naar elders meeneemt! Bij verlies ligt dat op straat! 

9. Verander regelmatig het wachtwoord van je e-mailadres. 
10. Bij verkoop of recycling van je PC, tablet of telefoon waarop zeer vertrouwelij-

ke informatie staat moet de data professioneel worden gewist. Gewoon ver-
wijderen is onvoldoende! De gegevens moeten met zekerheid overschreven 
worden, dan wel de opslagschijf vernietigd. 
Let op! Raadpleeg mij in dat geval. Ik zorg dan dat er geen gegevens meer 
opstaan. 

Wordt vervolgd! 

Huib Wagenaar, telefoon: 0622489765 en email: gegevensbescherming@pgschagen.nl 

RELI-THEATER EN LEZING POPMUZIEK EN RELIGIE 
 
Reli-theater: Die ene man uit de Bijbel 
Op dinsdagavond 26 februari speelt Erik Jan Tillema in de kerk van Schagerbrug weer 
een reli-theater. 
Na zijn eerdere voorstelling over het Oude Testament verdiept hij zich nu in het twee-
de deel van de Bijbel waarin Jezus een hoofdrol speelt.  
Tijdens het reli-theater neemt Erik Jan het publiek mee in zijn eigen zoektocht. 
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Reli-theater is een combinatie van to-
neel, humor en muziek die verzorgd 
wordt door pianiste Annelies Komen. 
Het wil op een moderne manier de 
oude verhalen uit de Bijbel onder de 
aandacht brengen. ‘Omdat ze mooi 
genoeg zijn om verteld te worden’, 
aldus Erik Jan. 
Reli-theater begint op 26 februari om 
20.00 uur. De toegang is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Na afloop is er de mogelijkheid 
om met een drankje na te praten over 
de voorstelling. 

 
Popmuziek?  
Dat gaat toch vooral over drank, drugs en rock & roll? Wie verder kijkt en luistert, ziet 
dat religieuze verhalen en symbolen vaak ook een grote rol spelen in liedteksten en 
videoclips van wereldberoemde artiesten. Waar zingen ze over? Op 7 maart maakt 
Erik Jan Tillema in de Samenvaartkerk, Molenvaart 423 in Breezand met ons een reis 
langs de muziekgeschiedenis op zoek naar liederen die veel meer betekenen dan wij 
zouden verwachten. Van de bekende ode aan de duivel door de Rolling Stones tot 
Lady Gaga en hedendaagse rappers. Toegang is gratis.  
Aanvang 20.00 uur. 

NOG MEER EENIGENBURG 
Fam. Tuinstra 
 
Donderdag 14 februari is er een uitzending van “Verborgen verleden”, dit keer met 
Angela Groothuizen. In deze uitzending  is ook een klein plekje voor het kerkje in Eeni-
genburg ingedeeld. Misschien leuk om even te kijken. 
Onlangs werd ik benader door dhr. Redmer Alma uit Farmsum. Door de bijzondere 
luidklok die in Farmsum hangt is hij zich gaan interesseren voor luidklokken, en in het 
bijzonder voor klokken die zijn gegoten door Gobel Zaal. Nu is de klok in Eenigenburg 
van de hand van die man. Het bijzondere aan de luidklok, die uit 1535 stamt is dat het 
een zogenaamde renaissanceluidklok is. Veel kennis over de klok in Eenigenburg is 
alleen bekend door verouderde literatuur, uit een tijd dat digitale fotografie nog niet 
bestond en men het moest hebben van mondelinge informatie. Voor zover bekend 
stond de volgende tekst op de klok:  

Erik Jan Tillema 
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salvator . heet . ick . den . leuendychen . roep . ick . den . doeden . overluy . ick . goebel . 
zael . heeft . my . ghegoten . int . jaer . m . ccccc xxxv  
 
en er is ook een beschrijving van de versieringen op de klok. Dhr. Alma heeft een be-
zoek gebracht aan het kerkje en foto’s genomen van deze luidklok. Hij vertelde dat het 
de op één na oudste renaissanceluidklok in Nederland is, alleen in Bolsward hangt een 
nog oudere. De versierselen op de klok komen absoluut niet overeen met de beschrij-
vingen die in de bestaande literatuur  gedaan worden (deze berusten ook op monde-
linge mededelingen, in een ver verleden gedaan). Dhr. Alma heeft beloofd een nieuwe 
beschrijving te maken van de klok en zijn artikel ook toe te zenden aan het Kerkje van 
Eenigenburg. Dus dit verhaal wordt vervolgd. 
Voor geïnteresseerden beschik ik over een hoofdstuk uit de nu bestaande literatuur. 
Als u mailt naar kerkeenigenburg@hotmail.com stuur ik u het artikel graag toe. 
 
Zondag 24 februari is er een concert in ons kerkje. TOV brengt sfeervolle klezmermu-
ziek. De kerk gaat open om half drie. Het concert begint om drie uur. Graag parkeren 
aan één zijde van de Surmerhuizerweg. U bent van harte welkom. 
Zondag 17 maart is er een dienst tussen kunst en kerk. Voorganger is Arie Jan van der 
Bom, aanvang 10.30 uur. ’s Middags is er een concert met Nico Sevenhuysen (bariton) 
en Annelies Komen (piano) aanvang drie uur, kerk open om half drie. 
 
 
ACTIVITEITENROOSTER FEBRUARI/MAART 2019 

 

 

15 februari vrijdag Internationaal koken 15:00 uur Grote Kerk
24 februari zondag Evensong 17:00 uur kerk Schagerbrug
26 februari dinsdag Reli-theater 20:00 uur kerk Schagerbrug
26 februari dinsdag Carvaggio tentoonstellin Centraal 9:07 uur station NS
27 februari woensdag Kleine kerkenraad 20:00 uur Grote Kerk
27 februari woensdag Gemeenteavond Sint Maarten e.o. 19:30 uur Kerk Eenigenburg
4 maart maandag vergadering kerkrentmeesters db 14:00 uur Wulpenhof 3
4 maart maandag Inloopmorgen 10:00 uur Grote Kerk
6 maart woensdag Vergadering groep 19:30 uur Grote Kerk
6 maart woensdag Film “Like father, like son” 14:30 uur Grote Kerk
6 maart woensdag Film “Like father, like son” 20:00 uur Grote Kerk
7 maart donderdag Lezing popmuziek 20:00 uur Samenvaartkerk, Breezand
12 maart dinsdag vergadering kerkrentmeesters 20:00 uur Grote Kerk
13 maart woensdag Kerkenraad 20:00 uur Grote Kerk

mailto:kerkeenigenburg@hotmail.com�
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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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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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