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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)
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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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T 0224-212398
E schagen@engelhoorservice.nl 
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B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E  

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

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

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

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



  1  
  

"Onze Kerk" maart-april /2019 

Inhoud 
VAN DE REDACTIE .................................................................................................... 2 
ALGEMEEN ............................................................................................................... 3 
TER OVERWEGING ................................................................................................... 4 
KERKDIENSTEN ........................................................................................................ 6 
LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST ...................................................................... 9 
BIJ DE DIENSTEN .................................................................................................... 10 
NIEUWS UIT EENIGENBURG .................................................................................. 11 
GESPREKSGROEPEN ............................................................................................... 11 
VAN DE DIACONIE.................................................................................................. 12 
WERELDWINKEL .................................................................................................... 13 
VAN DE ADMINISTRATEUR .................................................................................... 14 
MEELEVEN/TER GEDACHTENIS .............................................................................. 15 
IN MEMORIAM  Trijntje Maartje Gerritzen – Witte .............................................. 16 
DE KERK ALS ONTMOETINGSCENTRUM ................................................................ 16 
PALMPASENSTOK .................................................................................................. 17 
INTERNATIONAAL KOKEN ...................................................................................... 17 
TAAKGROEP LEREN EN DOEN ................................................................................ 18 
OP HET LEVEN : EEN AVOND MET HANS BOUMA ................................................. 22 
GOEDE VRIJDAG EN KRUISWEGSTATIES ................................................................ 22 
IN GESPREK MET KRISTIN ANDERSON ................................................................... 23 
ACTIVITEITENROOSTER .......................................................................................... 24 

 
 
 
 
 
 
 
Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": maandag 29 april 2019 



  2  
  

VAN DE REDACTIE 

Voor u ligt de nieuwste uitgave van “Onze Kerk”. Veel mensen hebben weer meege-
werkt om er een lezenswaardig geheel van te maken. Namens de redactie wil ik alle 
schrijvers bedanken.  
We gaan nu richting Pasen. Pasen is zoals u weet voor christenen het belangrijkste 
feest, zelfs theologisch gezien belangrijker dan Kerst. Het is ook een tijd waarin veel 
kerkdiensten plaatsvinden, eerst de veertigdagentijd met aan het eind de Stille Week. 
In dit nummer kunt u zien wat er in onze kerk dan allemaal georganiseerd wordt. Over 
organiseren gesproken er gebeurt in de kerk veel meer dan u op het eerste gezicht zou 
denken, zie hiervoor het artikel dat daaraan gewijd is. Verder wil ik u attenderen op 
het interview dat Wim Voorbraak heeft gehad met Kristin Anderson. 
Hoop dat u dit blad (weer) van begin tot eind zult lezen. En als u denkt dat u ook een 
bijdrage aan volgende nummers kunt leveren aarzel dan niet en stuur uw bijdrage 
naar redactieonzekerk@pgschagen.nl. Ik kan u niet beloven dat het geplaats zal wor-
den, maar u zult zeker terugkoppeling krijgen. 
 
Namens de redactie 
Wieb Koedijk 
 
Spreuk van de maand 
 
“Wie altijd met zijn hoofd in de wolken loopt ziet nooit de regenboog.” 
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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;  

 

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: 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 
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TER OVERWEGING 

Arie Jan van der Bom 
 
Wanneer minder meer is… 
 
Ik kan me niet herinneren dat wij vroeger thuis, een gereformeerd nest, ooit rekening 
hielden met de veertigdagentijd. Wij deden niet aan vasten. Dat was meer voor 
anderen. Katholieken vooral. Het kwam niet in ons op om daar misschien ook aan mee 
te doen. Nu leefden wij doorgaans toch al vrij sober. En “de jongens”, mijn twee 
broers en ik, hadden eigenlijk altijd wel honger. We waren slank en lenig en speelden 
uren op straat. Meestal voetbal. En we aten veel. Bij het avondeten probeerde mijn 
moeder de porties zo eerlijk mogelijk te verdelen, terwijl wij als jonge honden 
klaagden en kermden omdat wij vonden dat de ander meer had. “Wat een onrecht!” 
Spel van gespeelde verontwaardiging. 
 
Het was een gelukkige tijd. Onschuldig. Maar ook een onbenullige tijd. Wij hadden 
geen enkel benul van onrecht of honger.  
 
Mijn ouders hadden de hongerwinter van ’44 als kind nog meegemaakt. Mijn moeder 
was te kieskeurig geweest. Het was haar niet gelukt om bloembollen te eten. En nog 
minder om ook maar een stukje van haar konijn Plukkie door de keel te krijgen toen 
deze tenslotte geslacht, gevild en gebraden werd. Zij kreeg TBC en moest na de oorlog 
ruim twee jaar bed houden in een sanatorium. Mijn vader kwam uit een familie van 
zes kinderen. Hij was de oudste. Wanneer de honger te groot werd en er niets in huis 
was, moest iedereen stil op bed liggen. Zo min mogelijk bewegen om maar geen 
energie te verliezen. Eenmaal volwassen en vader bleef hij heel spaarzaam. Alle lichten 
uit, deuren dicht, de thermostaat op laag. Hij schraapte pindakaaspotjes uit met zijn 
mes en ging met een stukje broodkorst op zijn vork nog eens langs het glas aan de 
binnenkant. Niets mocht verloren gaan. Maar hij hield van zijn jus op zijn 
aardappeltjes. Veel vette jus. Hij was in staat om het zelfs in gestolde vorm op te eten. 
Mijn moeder protesteerde dan heftig: “F., denk aan je buikje!” Ik denk niet dat F. aan 
zijn licht uitpuilende buik dacht, maar aan de schrikblik van mijn moeder, de walging 
op haar gezicht. Dat was iets dat koste wat kost vermeden moest worden. 
 
Leren vasten, de geleidelijke ontdekking dat vasten heilzaam kan zijn, kwam pas later. 
Het lichaam zelf leerde mij vasten. Juist wanneer je ziek was van een griep, een 
voedselvergiftiging, of van overmatig alcoholgebruik als corpsbal, dan gaf het lichaam 
duidelijk te kennen dat eten niet ging. Je lag dan soms dagenlang op bed ziek te zijn. Je 
voelde je beroerd. En je kon eigenlijk niets doen. De tijd verstreek tergend langzaam. 
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Je werd leeg in je hoofd. Er viel niets meer te plannen. Je was één en al lijf geworden. 
De geluiden om je heen ging je scherper waarnemen. Een dichtslaande deur in het 
huis ernaast. Kinderen op straat. Een vogel. Geuren drongen meer door. Vooral de 
lucht van gebakken ui. Je kon het zweet van je ziek lijf bijna op je huid voelen. En je 
kreeg dorst. Je wilde water. Niets was zo lekker als water. Je zag vaak minder. Kijken 
vermoeide. Je lag dan wat met je ogen dicht. Je probeerde de tijd dommelend door te 
komen. Je werd op de meest vreemde momenten wakker. Je wist niet hoe laat het 
was. Maar afgaand op het licht of de duisternis maakte je een schatting. Je zag het 
licht als voor het eerst. Als iets nieuws in al zijn schakeringen. En de vroege ochtend 
trof je als een blij en uitnodigend moment. Vooral als de zon doorbrak. Meestal voelde 
je dan al een stukje beter. 
 
En als je er dan weer helemaal bovenop was, voelde je je eigenlijk als herboren. Ja, je 
moest nog wel wat aansterken. Je was afgevallen. Maar dat voelde eigenlijk heel 
plezierig. Je voelde je licht in je lijf en in je hoofd. Je voelde je gezuiverd. En het leven 
had aan intensiteit gewonnen. Het deed er weer meer toe. Je had weer eens ervaren 
om er domweg te zijn. Hier en nu. Zonder agenda. Zonder verwachtingen. Zeg maar 
als een simpel schepsel in Gods schepping. 
 
En dan nog weer later vervlakte die ervaring weer alsof zij nooit bestaan had. Je ging 
weer op in het drukke leven. En niemand die je halt toeriep. Dat wil zeggen, de 
godsdienst, die roept je af en toe een halt toe. Maar zij is niet erg populair meer in 
onze tijd, een tijd waarin de aanval op de zintuigen alleen maar lijkt toe te nemen. 
Toch wil ik iedereen uitnodigen om te vasten in de veertigdagentijd. Maar doe het dan 
in de breedte. Minder de voeding van al je zintuigen. Probeer het eens. Je zult zien, 
het is heilzaam. En je hoeft er niet eerst ziek voor te worden. Het zal eerst zijn alsof je 
een woestijn inwandelt. Kaal en leeg. Maar traag transformeert die woestijn zich. Je 
gaat je licht voelen. En je leert het leven weer te ervaren als de oase die het in diepste 
zin is. 
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KERKDIENSTEN 

Zondag 17 maart 2019 (voedselbankproduct : pasta) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. P. Ankeren, Wognum 
1e collecte   Kerk (onderhoud piano) 
2e collecte   Stichting Schagen-Roemenië 
Organist  Caroline Schaap 
Gastvrouw  Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Ger Dekker 
autovervoer  Fam. v.d. Woude 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur  lekendienst 
Collecte  Kerkje Eenigenburg 
 

Woensdag 20 maart 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   dhr. J. Bruin 

Zondag 24 maart 2019 (voedselbankproduct : blikgroente) 
Grote Kerk 
10.00 uur  Ds. A.J. van der Bom, m.m.v. de Cantorij 
1e collecte  Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte  Collecte Kerk in Actie, Kinderen in de knel 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastheren   Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma  
autovervoer  Fam. Voorbraak 
Er is Kom in de kring, nevendienst en tienerkerk 

Woensdag 27 maart 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur  dienst vervalt 

Zondag 31 maart 2019 (voedselbankproduct : koffie en thee) 
Grote Kerk 
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom 
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1e collecte  Kerk (Pastoraat Schagen) 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Jan Zwart 
Gastvrouw  Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
autovervoer  Fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 3 april 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Pastoor E. Moltzer 

Zondag 7 april 2019 (voedselbankproduct : houdbaar broodbeleg) 
Grote Kerk 
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte  Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte  Vastentijd collecte kerk in Actie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Anneke Visser 
koffie wordt verzorgd door Jos en Maria Vogelsang 
autovervoer  Fam. De Visser 
Er is Kom in de kring, nevendienst en tienerkerk 

Woensdag 10 april 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Dhr. A. Rodenburg 

Zondag 14 april 2019, Palmpasen (voedselbankproduct : fruit en/of koek) 
Grote Kerk 
9.30 uur  Ds. H.R. Hummelen, Egmond Binnen 
1e collecte  Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Jan Zwart 
Gastvrouw  Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Dick Broekema en Therese Coret 
autovervoer  Fam. Van Zanten 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Woensdag 17 april 2019 



  8  
  

Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Em. Pastoor J. van der Stok 

Donderdag 18 april 2019. Witte Donderdag 
Grote Kerk 
19:30 uur   Ds. A.J. van der Bom, Heilig Avondmaal m.m.v. de Cantorij 
Organist  Hanneke Muntjewerf   

 Vrijdag 19 april 2019, Goede Vrijdag 
Zorgcentrum De Bron 
15:00 uur   Nog niet bekend 

Grote Kerk 
19:30 uur   Mw. L. Kooijman, m.m.v. de Cantorij 
Organist  Hans Stehouwer 
 
Zaterdag 20 april 2019. Stille Zaterdag 
Geen dienst   
 
Zondag 21 april 2019, 1e Paasdag 
Grote Kerk 
De vieringen  worden geleid door Ds. A.J. van der Bom 
6:00 uur   Stilte viering 
8.00 uur  Paaswake viering, doopbevestiging m.m.v. de Cantorij 
8:45 uur   Paasontbijt   
 
9.30 uur  Paasdienst, Heilig Avondmaal (gezinsdienst) 
1e collecte  Paascollecte t.b.v. quotumafdracht 
2e collecte  Diaconie, Kerk in actie zending 
Organist  Caroline Schaap 
Gastheer  Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Gerrit en Jelly Leijnse 
autovervoer  Fam. Nicolai 
Er is crèche  
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur  Mw. L. Kooijman 
Organist  Johan Tuinstra 
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Woensdag 22 april 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Em. Pastoor J. van der Stok 

 
Zondag 28 april 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte  Kerk (Onderhoud orgel) 
2e collecte  Diaconie, project Myanmar  
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Gerda Mackenbach en Anneke van Dijk 
autovervoer  Fam. Van der Woude  
Er is Kom in de kring, nevendienst en tienerkerk 
 
Woensdag 1 mei 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Pastoor E. Moltzer 

Zondag 5 mei 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur  Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte  Kerk (energiekosten) 
2e collecte  Diaconie, Amnesty International 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastheer  Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
autovervoer  Fam. Voorbraak  
Er is crèche en kindernevendienst 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp 

De ontknoping van het verhaal over Ester hebben we inmiddels gehoord. Zoals be-
loofd deze keer meer informatie over het veertigdagenproject, dat op 10 maart van 
start gaat. We gaan weer vooruitkijken naar het paasfeest, dit jaar op 21 april. Het 
thema van ons project is dit jaar: Locatie Jeruzalem. We volgen Jezus op zijn weg door 
Jeruzalem in de laatste dagen voor zijn dood en opstanding. We horen alle verhalen 



  10  
  

die daarbij horen. Dat zijn soms vrolijke verhalen en soms ook hele verdrietige. Gedu-
rende de weken bouwt iedereen zijn 'eigen' Jeruzalem, inclusief alle belangrijke plaat-
sen en gebouwen die we tegenkomen. Er gaat dus weer flink geknutseld worden op 
onze zolder en hopelijk doen jullie weer allemaal mee, zodat we met Pasen een mooie 
grote tentoonstelling kunnen maken!  

Natuurlijk staat ook Palmpasen weer op het rooster, elk jaar een mooi feest! Wil je 
ook meedoen, dan vind je verderop in dit blad meer informatie.  

10 maart   Lucas 19: 29-40 Jezus gaat naar Jeruzalem  
17 maart   Lucas 19: 45-48 Jezus jaagt handelaars uit de tempel  
24 maart   Lucas 22: 14-23 en 22: 31-34 Jezus deelt brood en wijn uit  
31 maart   Lucas 22: 39-53 Jezus wordt gevangen genomen  
  7 april   Lucas 22: 54-62 Petrus zegt dat hij Jezus niet kent  
14 april Palmpasen Lucas 23: 1-7 en 23: 13-25 Jezus komt bij Pilatus  
21 april Pasen  Lucas 24: 1-12 Jezus is opgestaan!  
28 april    Genesis 12 Abram door God geroepen  
5 mei    Genesis 13 Abram en Lot gaan uit elkaar 

BIJ DE DIENSTEN 
Huib Wagenaar, Rieneke Visser 

Op zondag 17 Maart om 10.30 uur is er een kerkdienst (Tussen Kerk en Kunst)in het 
rustieke kerkje van Eenigenburg. Voorganger is ds. Arie Jan van der Bom. In deze 
dienst willen we proeven van de sfeer van de Schotse Hooglanden.Muzikale inbreng is 
er van Anne Bos (tenor Cantorij). Anne is een enthousiast doedelzakspeler en zal in vol 
ornaatenige muziekstukken laten horen en vertellen wat hem inspireert!De organist is 
Johan Tuinstra. Iedereen is van harte welkom! 

Zondag 24 maart 2019 , is er weer een meditatiedienst in de kerk van Schagerbrug 
o.l.v dhr. Henk Ames. De dienst begint om 17.00 uur en er worden Taizé-liederen ge-
zongen, begeleid door Jan Valkenier piano, Gerda Heddes en Marjolein ten Cate 
dwarsfluit.Ter ondersteuning zingt “Double Spirit”, o.l.v. Nelie Wagenaar. Iedereen is 
van harte welkom, ook bij het inzingen van de liederen vanaf 16.00 uur. 

Zondag 21 april is het Pasen. Wij zullen het dit jaar anders gaan vieren, dan u gewend 
bent van vorige jaren. Om 6.00 uur beginnen we met een stilteviering, waarbij wij het 
licht zullen zien worden. Om 8.00 uur is er de Paaswake, waarin wij stil zullen staan bij 
de doop. Aansluitend is er een paasontbijt. Dit zal in de vorm van een buffet zijn. 
Iedereen wordt hiervoor van harte uitgenodigd. U kunt zich daarvoor inschrijven op 
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een lijst die in de kerk hangt. Laten we met elkaar alles klaar zetten en opruimen, zo-
dat we om 9.30 uur de rij vieringen feestelijk af kunnen sluiten met de Paasdienst, 
waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Voorganger in deze vieringen is ds. Arie-
Jan van der Bom. U en jij bent van harte uitgenodigd om de gehele morgen of een deel 
ervan mee te beleven. Elke viering kan los van elkaar beleefd worden, maar heel mooi 
is het ook om de gehele cyclus mee te maken. Voelt u zich welkom in elke viering!   

NIEUWS UIT EENIGENBURG 
Trudy Tuinstra 

Zondag 17 maart is er een dienst in het kerkje om half elf. Diezelfde middag is er een 
concert. Nico Sevenhuizen zingt klassieke liederen en Annelies Komen begeleidt hem 
daarbij met prachtig pianospel.  

Piafluza geeft 7 april een concert: Gerda Heddes fluit, Tom de Graaf piano en Anne 
Heddes zang.  

14 april alweer een concert, deze keer bezingt Nes de wederwaardigheden van het 
leven binnen de Westfriese omringdijk.  

Alle concerten beginnen om drie uur, toegang, koffie en thee zijn gratis. Na afloop is er 
een collecte ter bestrijding van de onkosten. De deuren van het kerkje gaan om half 
drie open.  

21 april is de paasviering in het kerkje. Louise Kooiman gaat dan voor. Aanvang 10.30 
uur.  
Deze zomer is het kerkje opgenomen in een orgeltocht van Noord-Holland orgelland. 
Nadere informatie volgt nog.  

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
OUDERENGESPREKSGROEP 
Op dinsdag 30 april zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
Het thema zal zijn:  “voltooid leven” 
Wanneer is je leven af of voltooid? Wat bedoelen mensen ermee als ze dit zeggen? 
Graag gaan we samen daarover in gesprek. Iedereen is van harte welkom.  
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BIJBELGESPREKSGROEP  
Op woensdag 24 april is de volgende gesprekskring in de Grote Kerk. We beginnen om 
14.00 uur. Het thema zal zijn: “De tien geboden”. 
Iedereen is van harte welkom.  
 
OECUMENISCHEGESPREKSGROEP 
Op dinsdag 26 maart is de volgende gesprekskring in de Grote Kerk. 
We beginnen om 13.30 uur. Het thema is: “Uw koninkrijk kome”. 
Mocht u interesse hebben kunt u contact opnemen met pastor Louise Kooiman. 

VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collectes. 

Collecte diaconie 24 maart: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel) 
Stop kinderarbeid in India. 

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar 
een handjevol mensen daarvan mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als 
dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoe-
de gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in 
Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We 
lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoe-
ken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kin-
deren (terug) naar school.  

Collecte diaconie 7 april: 40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Zending) Rwanda 25 jaar 
na de genocide. 

In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen werden afgeslacht door hun 
buren. De jongvolwassen Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar 
ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te 
vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond MwanaUkundwa, ‘geliefd 
kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de 
organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. 
Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook al-
leenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en 
hun gezin.  
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Collecte diaconie 21 april: Collecte Kerk in Actie (Zending) 

Versterk de kerk in Pakistan! 
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minder-
heid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen 
hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen 
met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en 
voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over 
discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn 
het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. 
Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan 

WERELDWINKEL 
Hans Nusink 

BEELDEN UIT MEXICO, KUNSTZINNIG GE-
COMBINEERD 
 
In de Wereldwinkel Schagen, onder de toren 
van de kerk op de Markt in die plaats, staan 
sinds kort fraaie beelden. 
 
Ze zijn gemaakt in een werkplaats in Mexico 
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 worden 
opgeleid.  
Het proces om te komen tot een beeld gaat als 
volgt: één van de vrouwenheeft een idee. Dat 
wordt verder uitgewerkt in een prototype, 

waarvan één of zo nodig meer mallen worden gemaakt. De klei, gewonnen in de 
buurt, wordt er in gedrukt. Na een halve dag drogen wordt het model uit de mal 
verwijderd en de details handmatig aangebracht. Daarna droogt het beeld gedurende 
een week buiten in de schaduw, uit de wind om kromtrekken en scheuren te 
voorkomen. Vervolgens wordt het beeld gedurende vijf uur in een elektrische 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 
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aangebracht, geven dynamiek aan het beeld. Door het vele handwerk zijn geen twee 
beelden gelijk. Ieder beeld heeft zijn eigen uitstraling en karakter. 

 
Naast deze originele beelden staat er 
een keur aan nieuwe cadeau artikelen 
op de schappen van de Wereldwinkel. 
Opvallend is dat ze veelal uit Azië af-
komstig zijn. Kolibries van metaal, een 
vrouwenbeeld uit hout, een kinderkap-
stok, zeilbootjes als wanddecoratie en 
vissen, ook van metaal. Allemaal ge-
maakt in Indonesië. Uit Bangladesh ko-
men mooie manden van zeegras. Een 
vlinder van vilt, met vleugels die kunnen 
bewegen, heeft als thuisland Nepal. 
 
Alles bij elkaar genoeg reden om eens 
langs te komen bij de Wereldwinkel in 
Schagen. Kijk voor meer informatie op: 
www.fairwinkelschagen.nl 

 

VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak 

GEWIJZIGD REKENINGNUMMER VRIJWILLIGE BIJDRAGEN/KERKBALANS  

Nog even in de herhaling het verzoek om uw bijdrage over te maken op het onder-
staande rekeningnummer NL 33 RABO 0373 7285 30 ten name van Protestantse Ge-
meente Schagen.  

Als u uw bank de opdracht heeft gegeven om periodiek het bedrag van uw rekening 
af te schrijven dan dient u uw bank in kennis te stellen van het feit dat het bedrag op 
een andere rekening overgemaakt dient te worden.  

Doordat er nog steeds bijdragen binnenkomen op het oude rekeningnummer dienen 
deze bijdragen handmatig geregistreerd te worden hetgeen een tijdrovende klus is. 
Daarbij komt ook dat in de loop van het jaar 2019 bedragen die op het oude rekening-
nummer worden overgemaakt aan u teruggestort zullen worden. Uw bijdrage wordt 
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dan niet overgemaakt naar de Protestantse Gemeente Schagen maar wordt aan u 
geretourneerd omdat het rekeningnummer foutief is.  

Mocht u er niet uitkomen of vragen hebben neem dan contact met mij op. Via mail 
pgschagen@nexite.nl of telefonisch 06-33638673.  

Kerkbalans 2019  

Tot op heden is er een bedrag ad € 75.051 toegezegd. Hartelijk dank voor uw bijdrage.  

MEELEVEN/TER GEDACHTENIS  
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 
 
Wij leven mee met Corine Leijdekkers, Paulus Potterstraat 19,en haar gezin. Er is zorg 
om de gezondheidvan haar zoon Maarten. De komende periode zal hij regelmatig naar 
het ziekenhuis gaan voor behandeling . De berichten lijken voorlopig positief en wij 
wensen hem en zijn familie veel sterkte en ook beterschap toe. Als gemeente hopen 
wij om Corine en haar gezin heen te kunnen staan in deze intensieve periode.Wij leven 
mee met Peter en Milena Sleutelberg, Mauvestraat 42. Op 25 februari overleed plot-
seling hun zoon Maarten door een noodlottig ongeval. Peter Sleutelberg heeft jaren-
lang als arts in Avondrust gewerkt en veel mensen in onze gemeente kennen hem als 
hun voormalig huisarts. Een kind te moeten missen aan de dood is een onbeschrijfelijk 
verlies en het is intens verdrietig. Wij wensen hen, als familie, heel veel steun toe met 
dit grote gemis en dat zij kracht mogen putten aan de goede herinnering aan hun zoon 
Maarten. Dat zij zich gedragen mogen weten door de liefde en aandacht van de men-
sen om hun heen. 

Wij leven mee met Nel en Lammert de Vries, Platanenweg 39. Er is veel zorg om de 
gezondheid van hun schoondochter Jacobine, de vrouw van hun zoon Reinold, moeder 
van Famke, Hidde en Stijn. Momenteel verblijft Jacobine in het Hospice en dit is een 
verdrietige en zware tijd voor de familie. Wij wensen Lammert en Nel en hun familie-
veel kracht en sterkte toe in de tijd die komt en dat zij gedragen mogen weten door de 
gemeente en door Gods Liefde. 
Wij leven mee met de familie van Trijntje Maartje Gerritzen-Witte. Kogerlaan 36a, 
App. D101. Op 27 februari overleed zij en moest haar familie afscheid van haar nemen. 
Op 5 maart is dit gebeurd in het crematorium in Haringhuizen. Wij wensen haar man 
Rein en de kinderen, klein-en achterkleinkinderen veel sterkte in deze verdrietige pe-
riode. Dat zij kracht mogen vinden in de goede herinnering aan hun vrouw moeder en 
oma en zich gedragen mogen weten door de Gods liefde.  
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IN MEMORIAM  Trijntje Maartje Gerritzen – Witte 
Ds. Wilko Nijkamp 
 
Licht dat ons aanstoot in de morgen.  
Op 27 februari 2019 overleed op 88 jarige leeftijd Trien Gerritzen – Witte. Ze woonde 
met haar man Rein Gerritzen nog maar kort in woonzorgcentrum De Bron. Haar ge-
zondheid was al broos, en een grote tegenslag bracht het einde van haar leven snel 
dichterbij. Ik heb mevrouw Gerritzen leren kennen bij het doopfeest van haar klein-
zoon en zijn vrouw, Patrick en Salina Hoep – Kerst, die in Julianadorp wonen. Ik sprak 
daar met haar en toen ze in het ziekenhuis in Alkmaar lag en het levenseinde dichterbij 
kwam spraken we over hoop op genezing enerzijds en het leven en vooral de mensen 
die dicht om je heen staan loslaten anderzijds. Toen duidelijk was dat genezing niet 
meer mogelijk was hebben we nogmaals samen met de familie gebeden en haar de 
zegen meegegeven. Haar man Rein beschreef het zo: het was alsof de hemelpoort zich 
voor haar opende. Wij geloven dat dat gebeurt niet zozeer op grond van onze verdien-
ste, maar op grond van de overmacht van Gods liefde en genade, die vergeeft en ge-
neest. Op 5 maart herdachten we haar leven in het crematorium in Schagen. Vanuit 
dat licht, dat ons aanstoot in de morgen. Wij geloven dat zij nu rust in dat liefdeslicht 
bij God.  
We zijn in gedachten bij Rein Gerritzen, hun dochters en alle andere familieleden en 
vrienden die met een lege plek aan hun zij verder moeten.  
Maar verder mogen met het licht van de liefde, dat ons aanstoot in de morgen. Tel-
kens weer. Opdat wij niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.  
 

DE KERK ALS ONTMOETINGSCENTRUM 
Wieb Koedijk 

De meeste mensen denken dat de kerk er alleen is voor de zondagse dienst en verga-
deringen. Uit onderstaande komt een heel ander verhaal naar voren.  

Onze kerk is een multifunctioneel centrum welke door meerdere partijen wordt ge-
bruikt. Op maandag, dinsdag en vrijdagmorgen staat Vluchtelingenwerk de asielzoe-
kers en andere medelanders met raad en daad bij. Maandagavond laat de cantorij 
haar stem horen.  

Op donderdagavond houdt de loge (beter bekend onder de naam de vrijmetselarij) 
haar bijeenkomsten.  De Tamilgemeenschap in Schagen houdt éénmaal in de maand 
een eigen kerkdienst in haar eigen taal (derde zaterdag van de maand).  
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Verder wordt de kerk gebruikt voor feesten (trouwerijen, speciale verjaardagen etc.). 
En natuurlijk voor facilitering van de gespreksgroepen. Er vinden zelfs af en toe mu-
ziekuitvoeringen plaats.  

Al met al kunnen we zeggen dat de kerk ook buiten de zondag een belangrijke functie 
heeft in het leven van veel Schagenaars.  

PALMPASENSTOK 
Else de Wit van Laar 

 
 
Op zaterdag 13 
april kunnen de kin-
deren weer een 
palmpasenstok ver-
sieren in de kerk. We 
starten gezamenlijk 
om 14.00 uur. Rond 
15.00 uur ruimen we 
de spullen met el-
kaar op. Je hoeft 
alleen je eigen 
stok/kruis mee te 
nemen. Voor de 
versiering, haantje 

en lekkers wordt gezorgd. Op zondag 14 april laten we onze stokken tijdens de dienst 
zien en mogen ze mee naar huis. 
Wil je ook komen? Misschien met een vriend of vriendin? Stuur dan een mailtje (met 
je/jullie naam/namen) naar elsemariannevanlaar@msn.com.  
Graag opgeven voor maandag 8 april. 

INTERNATIONAAL KOKEN 
Marijke van Harskamp 
 
Op vrijdag 3 mei 2019 wordt er weer internationaal gekookt. 
De mensen die willen helpen met koken verwachten we om 15.00 uur. 
En als u wilt komeneten, danverwachten we u om 18.00 uur in de  
Hans Leijdekkerszaal van de Grote Kerk in Schagen. 
We hebben de limiet op 30 personen gesteld, gaarne op tijd aanmelden. 
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Opgave bij: Corine Leijdekkers, tel. 0224 212601. E-mail cleijdekkers@kpnmail.nl 
Marijke van Harskamp, tel. 0224 214039. E-mail mvanharskamp@quicknet.nl 

TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
Rik Laernoes 
Terugblik op Caravaggio 

Op dinsdag 26 februari zijn we met een behoorlijke groep (22 mensen) per trein naar 
Utrecht afgereisd op weg naar het Centraal Museum.Alles zat mee. Het was de warm-
ste februaridag sinds het begin van de metingen.Het koffieterras was heerlijk en in het 
museum was het niet overdreven druk. Alles was goed te zien. 

Een dag later lees dan je in de krant dat er een onbekend werk van Caravaggio is ont-
dekt: ‘Judith onthoofdt Holofernes’. De onthoofding is twee keer door de meester 
geschilderd. Het ene schilderij hangt in Rome en het andere werd als verdwenen be-
schouwd. Groot was dan ook de opwinding toen klussende huiseigenaren op zolder dit 
schilderij hadden gevonden. Het 'schouwspel' staat hier als illustratie bij.  

Elders in dit kerkblad leest u 
meer over de avond met 
Monica Wildeboer op 
woensdag 17 april. Noteert 
u deze datum. De avond 
sluit aan op de sobere maal-
tijd. Wie naar deze avond 
wil en niet deel neemt aan 
de sobere maaltijd is vanaf 
kwart over zeven welkom. 

Tot slot 
Ook bij de Dordtse synode - dit jaar 400 jaar geleden - wordt uitvoerig stil gestaan met 
allerlei activiteiten. Op woensdag 24 april zullen Louise Kooiman en Arie Jan van der 
Bom een (luchtige) avond verzorgen over deze belangwekkende kerkhistorische ge-
beurtenis. Dit als inleiding op een dagje Dordrecht op donderdag 9 mei. Deze data 
vast noteren in de agenda. In het volgende kerkblad leest u er meer over.
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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
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Opgave bij: Corine Leijdekkers, tel. 0224 212601. E-mail cleijdekkers@kpnmail.nl 
Marijke van Harskamp, tel. 0224 214039. E-mail mvanharskamp@quicknet.nl 

TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
Rik Laernoes 
Terugblik op Caravaggio 

Op dinsdag 26 februari zijn we met een behoorlijke groep (22 mensen) per trein naar 
Utrecht afgereisd op weg naar het Centraal Museum.Alles zat mee. Het was de warm-
ste februaridag sinds het begin van de metingen.Het koffieterras was heerlijk en in het 
museum was het niet overdreven druk. Alles was goed te zien. 

Een dag later lees dan je in de krant dat er een onbekend werk van Caravaggio is ont-
dekt: ‘Judith onthoofdt Holofernes’. De onthoofding is twee keer door de meester 
geschilderd. Het ene schilderij hangt in Rome en het andere werd als verdwenen be-
schouwd. Groot was dan ook de opwinding toen klussende huiseigenaren op zolder dit 
schilderij hadden gevonden. Het 'schouwspel' staat hier als illustratie bij.  

Elders in dit kerkblad leest u 
meer over de avond met 
Monica Wildeboer op 
woensdag 17 april. Noteert 
u deze datum. De avond 
sluit aan op de sobere maal-
tijd. Wie naar deze avond 
wil en niet deel neemt aan 
de sobere maaltijd is vanaf 
kwart over zeven welkom. 

Tot slot 
Ook bij de Dordtse synode - dit jaar 400 jaar geleden - wordt uitvoerig stil gestaan met 
allerlei activiteiten. Op woensdag 24 april zullen Louise Kooiman en Arie Jan van der 
Bom een (luchtige) avond verzorgen over deze belangwekkende kerkhistorische ge-
beurtenis. Dit als inleiding op een dagje Dordrecht op donderdag 9 mei. Deze data 
vast noteren in de agenda. In het volgende kerkblad leest u er meer over.
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HEEL HOLLAND BAKT EN EEN KRUIWAGEN ZAND OFWEL RELI-
THEATER IN SCHAGERBRUG 
Wim Voorbraak 
 

De pioniersgemeente “Zinvol Zijpe”verbonden 
aan de protestantse gemeente Zijpe organi-
seert regelmatig activiteiten. Zij richten zich 
daarbij niet alleen op de inwoners van de 
Zijpe maar ook op leden van omliggende ker-
ken. De activiteiten worden via de lokale me-
dia bekend gemaakt, ook in ons kerkblad. Bij 
een van die activiteiten, Erik Jan Tillema met 
het reli-theater, ben ik gaan kijken en luiste-
ren.  
Het “Nieuwe Testament” was het onderwerp 
van die avond. De kerk in Schagerbrug was 
voor een dinsdagavond goed gevuld, zo’n 80 
mensen waarvan naar mijn schatting een 
kwart uit de regio. Wat dit betreft blijkt de 
actieve berichtgeving vanuit de Raad van Ker-

ken effectief te zijn.  
Ontspannen en boeiend presenteerde Erik Jan een soort volwassen catechese in ver-
schillende akten. Annelies en Jan Komen vulden de pauzes tussen de verschillende 
akten op met pianospel en zang. Beeldend, letterlijk met beelden, die zo uit een RK 
parochie kerk leken te zijn geleend, ging hij het kerstverhaal te lijf. Het kerstverhaal, 
wat de traditie ons heeft overgeleverd, kent slechts weinig directe voorbeelden in de 
Bijbel. Hij ging in op de beeltenis van Jezus en een aantal van zijn discipelen, waarvan 
hij beelden meegenomen had. Inmiddels weten we van Rembrandt en Caravaggio dat 
het hier om stoere West Europeanen gaat die niet lijken op de Jezus uit het Bijbelver-
haal. Nog niet echt aan bod kwamen de reizen en brieven van Paulus en de Openba-
ringen. Dat misschien een andere keer. 
Voor de conclusiestrok Erik Jan Tillemaeen parallel met het programma ”Heel Holland 
bakt!” Ieder kerkgenootschap bakt zijn eigen taart, gebruikmakend van de ingrediën-
ten uit de Bijbel die hij of zij belangrijk vindt.  
Afgesloten werd met het leegscheppen van een kruiwagen zand, het zand waar Jezus 
in schreef volgens Johannes 8. Wat hij schreef is ons nooit geopenbaard. Ook hier is 
menig theorie over ontwikkeld. Wel de woorden die daarna volgen hebben we mee-
gekregen: “Wie zonder zonden is werpe de eerste steen”. Met die boodschap eindigde 
het theater. Daarna was er een borrel en bleef het gezellig.  
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NIEUW PROJECT VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 
 
Zoals u heeft begrepen uit de presentatie van de jaarrekening van de diaconie afgelo-
pen jaar heeft de diaconie meer inkomsten dan uitgaven. Hoe dit op te lossen? Aller-
eerst kun je natuurlijk de doelen die je al steunt een extraatje geven. Dit hebben we in 
het verleden ook gedaan. Maar sommige zitten niet te wachten op extra geld. Hoe 
weet je dat? Nou tegenwoordig kun je op internet zien wat hun jaarrekeningen zijn, 

als daar uit blijkt dat de inkomsten groter zijn dan de 
uitgaven hebben ze dus niet dringend behoefte aan 
extra inkomsten.  
Dus dan ga je op zoek naar nieuwe doelen. Weer het 
internet op en kijken of er aansprekende stichtingen 
zijn. Dit bracht ons ook niet verder.  
Nu heb ik via mijn stichting (the children : our future) 
contact met Father Daniël in Oeganda, die voor de  
stichting de gelden daar verdeeld. Het is een erg be-
trouwbaar persoon.  
 
NyamunguTatine  
2e klas lagere school 
 
Als stichting zijn wij 
dan ook zeer geluk-
kig met hem. Bij de 

diaconie kwam het plan naar voren om te zien of we 
kinderen in Congo of Zuid-Soedan zouden kunnen 
helpen. Father Daniël heeft contacten in Congo (ook 
betrouwbaar). Om kort te gaan we gaan vanaf nu 4 
jaar lang 10 kinderen sponsoren zodat zij hun school-
opleiding kunnen volgen. De kinderen zijn “uitge-
zocht” door de contactpersoon ter plaatse.  
Hierbij enkele foto’s van de gelukkigen  

 
Mocht u stichtingen weten waarvan u denkt dat ze 
wel iets extra’s kunnen gebruiken, meldt dat dan aan 
één van de diakenen.  

Paramunge Olive 1e klas middelbare      school 
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OP HET LEVEN : EEN AVOND MET HANS BOUMA 
 
De verhalen van Judas en Lazarus 
Woensdag, 3 april 2019 om 19.30 uur in de Grote Kerk op de Markt te Schagen 
 
Hans Bouma, verhaal en poëzie – Wim Rasing, piano 
 
Twee personen die in de veertig-dagen-tijd wel zeer tot de verbeelding spreken: Judas 
en Lazarus. Bij monde van Hans Bouma vertellen ze deze avond in alle openheid hun 
verhaal. 
 
Om te beginnen Judas. Wij treffen hem aan op het land van de pottenbakker, inmid-
dels een dodenakker. Terugblikkend, evaluerend, wanhopig zoekend naar zijn identi-
teit. Wie is hij? Titel van zijn verhaal: De mond van een vriend. 
Vervolgens Lazarus. Op weg naar Jeruzalem, met de dood voor ogen, verheft Jezus zijn 
vriend Lazarus tot een teken, een zeer reële profetie van zijn opstanding. Zeven jaar na 
zijn opwekking vertelt Lazarus, met als titel Op het leven!, zijn verhaal. 
Ieder verhaal wordt ingeleid door een poëtisch-muzikale collage. 
 
Mensen die deelnemen aan de sobere maaltijd kunnen dus gewoon in de kerk blijven. 
Andere belangstellenden zijn vanaf  19.15 uur  welkom. 
Wie deel wil nemen aan de sobere maaltijd kan zich aanmelden bij Truus Folkertsma 
tel. 0224 298403 /  06 83999736 
 
 
GOEDE VRIJDAG EN KRUISWEGSTATIES 
Rik Laernoes 

Op woensdag 17 april zal Monica Wildeboer- catechiste in de Christoforusparochie- 
een meditatieve avond verzorgen over Goede Vrijdag en Kruiswegstaties van de kun-
stenaar Sieger Köder. Deze avond valt midden in de Goede Week en is een mooie 
voorbereiding op weg naar Pasen. Een inleidend verhaal over Goede Vrijdag. Wat zeg-
gen de bijbel en de traditie hierover? Daarna zullen we in stilte de Kruiswegstaties 
bekijken van de Duitse kunstenaar en priester Sieger Köder, overleden in 2015 op 90-
jarige leeftijd.De avond wordt afgesloten met psalm 22,de lijdenpsalm. 

Deze meditatieve avond wordt in onze kerk gehouden. We maken gebruik van de 
kerkruimte en de Hans Leijdekkerszaal. We beginnen om 19.30 uur, aansluitend aan 
de sobere maaltijd. Degenen die deelnemen aan de sobere maaltijd kunnen dus ge-
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woon blijven. Andere bezoekers van deze avond zijn vanaf kwart over zeven welkom. 
Wie deel wil nemen aan de sobere maaltijd kan zich aanmelden bij Truus Folkertsma 
tel. 0224 – 298403 / 06 83999736 

IN GESPREK MET KRISTIN ANDERSON 
Wim Voorbraak 
 
Een maand geleden liep Kristin Anderson een 
wijk van Kerkbalans bij haar in de buurt: het 
Noord, Noordplein, Noordpad, Lage Noord, wel 
variaties in Noord. Wel even wennen voor een 
Amerikaanse. 
Toen kwam bij mij de gedachte Kristin te inter-
viewen. Haar echtgenoot, Arie Jan van der Bom, 
is al een paar keer door de lokale pers geïnter-
viewd. Maar wie is zij? 
Nu is inmiddels bij u ook het kwartje wel geval-
len: Kristin Anderson is de vrouw van onze domi-
nee. Zij is Amerikaanse en komt uit Solvang in 
Californië, voor Amerikaanse begrippen dichtbij 
Santa Barbara, toch altijd nog 45 minuten met de 
auto. 
Ze heeft Engelse literatuur gestudeerd maar ook 
verschillende andere studies gerelateerd aan 
recreatie en toerisme. De natuur en het verantwoord omgaan met de natuur heeft 
haar grote interesse. Lezen deed zeals kind al graag, haar moeder was bibliothecaresse 
van de plaatselijke bibliotheek, dus leesmateriaal genoeg voor handen.  
Na haar studie schreef zij technische documenten voor anderen, onder andere over 
architectuur. Inmiddels schrijft ze ook romans waarin milieuvriendelijk leven centraal 
staat. 
De familie van der Bom is nu acht jaar in Nederland. Al vrij snel werd ze in Den Haag 
kosteres in de Christus Triumfator kerk, een kerk en zalen complex van 7 zalen, waarbij 
ze ook verantwoordelijk was, indien nodig, voor de catering. Ze kijkt hierop terug als 
een leuke maar wel enorm drukke periode. Daarom hoopt ze dat haar eerste jaar in 
Schagen een rustig jaar gaat worden. Pas nu, zonder functie, hoopt ze daadwerkelijk-
ruimte te kunnen maken voor bezinning tijdens de 40 dagentijd en zaken te kunnen 
aanpakken als het doen van haar inburgeringsexamen en het opnieuw halen van het 
rijbewijs. 
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Het meewerken aan de duurzaamheid van de samenleving ook vanuit de kerk heeft 
haar grote belangstelling. In Den Haag was ze actief bij de organisatie van “de dag van 
de aarde”. Niet toevallig ook weer in 2018 in de Triomfatorkerk. De dag wordt we-

reldwijd in 192 landen gevierd. Het is een dag 
waarop mensen samenkomen om te leren, te 
delen, te netwerken en in actie te komen voor 
de aarde om zo gezamenlijkde ecologische 
voetafdruk, voornamelijk op het gebied van 
plastic, afval, (het kopen van) voedsel, mode 
en energieverbruik te verkleinen. Ze hoopt 
dat dergelijke initiatieven ook in Schagen en 
omgeving van de grondgaan komen. 
 
Tot slot aandacht voorde “groene Bijbel”. Ik 
kende het bestaan niet. Kristin liet me er in 
bladeren. Het is een NBG vertaling voorzien 
van bijdragen van prominenten op duur-
zaamheid gebied. 

 

 

 

ACTIVITEITENROOSTER 
 
 

 
 
 

26 maart dinsdag Oecumenische gespreksgroep 13:30 uur Grote Kerk
3 april woensdag inloopmorgen 10:00 uur Grote Kerk
3 april woensdag Lezing door ds. Hans Bouma 19:30 uur Grote Kerk
8 april maandag Vergadering kerkrentmeesters 15:00 uur Wulpenhof 3
16 april dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 20:00 uur Grote Kerk
24 april woensdag Bijbelgespreksgroep 14:00 uur Grote Kerk
24 april woensdag Toelichting op 400 jaar Dordtse synode 20:00 uur Grote Kerk
25 april donderdag Kleine Kerkenraad 20:00 uur Grote Kerk
30 april dinsdag Ouderengespreksgroep 14:00 uur Grote Kerk
1 mei woensdag inloopmorgen 10:00 uur Grote Kerk
3 mei vrijdag Internationaal koken 18:00 uur Grote Kerk
6 mei maandag Vergadering kerkrentmeesters 14:00 uur Wulpenhof 3
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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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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


