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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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SChAGeN
Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen 
T 0224-212398
E schagen@engelhoorservice.nl 
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Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat



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

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

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

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

	  
Rekening	  PG	  Schagen:	  rek.nr.:	  NL30	  FVLB	  0699.946.433	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen.	  
Voor	  kerkelijke	  bijdragen:	  rek.nr.	  NL93	  FVLB	  0699.543.622	  t.n.v.	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen	  
(vrijwillige	  bijdrage).	  	  Dit	  rekeningnummer	  is	  ook	  voor	  collectebonnen!	  
	  
VOOR 	  ME E R 	   I N FORMAT I E 	   Z I E :	  www.pgschagen.nl	  en	  www.kerkopdemarktschagen.nl	  	  
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Kerkje Eenigenburg Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg
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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)
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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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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.

ZEGGEN WAT JE DOET, 
                 DOEN WAT JE ZEGT

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.
Pettemerstraat 14, 1823 CW Alkmaar. Tel. 072-2201462

VOOR VERKOOP OF AANKOOP VAN UW WONING
wim@goedvastmakelaars.nl

ZEGGEN WAT JE DOET, DOEN WAT JE ZEGT
Dé Beheermakelaar

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

06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

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

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

 
We zijn nu echt van start gegaan, het weer is omgeslagen, je waant je nu al in de 
herfst. Over start gesproken, 1 september was de startzondag waarvan in dit nummer 
verslag wordt gedaan. Het was mooi om te zien dat alle gemeenteleden hun creatieve 
en intellectuele gaven ten volle konden gebruiken en we gezamenlijk de startdienst tot 
een succes mochten maken. Hier en daar zult u in dit nummer foto’s van deze activi-
teiten kunnen vinden. Ze demonstreren de grote variatie in activiteiten die werd aan-
geboden. 
 
Zo als u kunt lezen zijn er in de komende tijd weer vele activiteiten georganiseerd, 
gelukkig zijn hiervoor altijd genoeg vrijwilligers te vinden. Alleen lijkt het erop dat er 
een kleine groep is die bij vele activiteiten aanwezig is, dus als u ook iets wilt doen laat 
het dan weten. Vele handen maken licht werk. 
Over werk gesproken. Onze voorganger is van plan om één dag per week werkzaam-
heden voor Callantsoog te gaan ontplooien. Na de dienst van 29 september zal hier-
voor de gemeente gehoord worden. Dus uw aanwezigheid daar zal op prijs worden 
gesteld. 
In de dienst van 15 september zal Marleen Anthonissen worden “uitgezwaaid”. Na 6 
jaar in Israël te hebben gewerkt gaat ze weer in Nederland wonen. Ze zal in deze 
dienst één en ander vertellen. 
Verder wil ik uw aandacht vragen voor een nieuwe vaste rubriek die met ingang van 
dit nummer elke uitgave zal sieren en wel de column van Arie Jan geheten “Schager 
Nachtvlinders” 
En naast de kerk op de Markt maakt ook de kerk in Eenigenburg deel uit van onze ge-
meente, wat daar allemaal georganiseerd wordt kunt u lezen in het stukje van Trudy 
Tuinstra. 
Tot zo ver mijn inbreng. Wens u veel leesplezier en hoop dat u aan één of meer activi-
teiten mee zult doen.  
Tot slot zoals u van mij gewend bent de spreuk van de maand. 
 
Een mens kan pas echt vrij zijn als hij zich verbonden weet met anderen. 
 
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; 

 
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 

 

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

Jan Bruin 

Thomas Halik liet me verbijsterd zitten, nadat ik vorig jaar zijn boek: “Raak de wonden 
aan” had gelezen. Wij kunnen niet in Jezus geloven en “Mijn Heer, Mijn God” zeggen, 
als wij niet ook zijn wonden aanraken. Dat is de kern van Haliks betoog.  

Wonden aanraken. De wonden van iemand anders. De wonden van jezelf. Dat is nog 
niet zo eenvoudig. Je kunt dit aanraken heel letterlijk nemen. Of figuurlijk. Letterlijk, 
dat houdt in, dat je heel dicht bij de ander komt. Dat houd tegelijkertijd in dat je soli-
dair bent met de ander. Als je het aanraken figuurlijk opvat, dan schept dat meteen al 
afstand. Je kunt jezelf a.h.w. buiten het gebeuren houden. En als je de wonden echt 
aanraakt, dan betrek je jezelf in de relatie, dat gebeuren tussen jou en de ander. Dan 
ga je mee in de pijn van je buurman, je neef, degene die naast je zit, de ontheemde. 
Die wonden, hoe zien die eruit?  

Mensen hebben talloze soorten van verwondingen. Sommige heel zichtbaar, andere 
verborgen. Mensen houden hun pijn verborgen uit schaamte, of omdat ze bang zijn 
voor de confrontatie met hun eigen verdriet. Of, als je de pijn toelaat, dan blijkt die te 
zwaar om te dragen. Andere pijn is niet zichtbaar, omdat die ontstaat door onrecht. 
Door roof in het nu of in het verleden, waardoor er een blijvende achterstand is ont-
staan. Denk aan wat wij in onze koloniën hebben aangericht. Vaak zien wij deze pijn 
niet, omdat het om mensen gaat die ver weg wonen. En als we wel die pijn zien, dan 
wenden we ons af: We kunnen er niets aan doen, denken we. Maar we weten met ons 
verstand dat die wonden bestaan. We weten dat er aids-wezen bestaan; dat er elke 
dag kinderen omkomen van honger en dorst. Dat mensen, gezinnen, jonge mannen en 
vrouwen op de vlucht zijn omdat ze het in hun eigen omgeving niet uithouden. Enkele 
jaren geleden vond ik een gedicht dat verwoordt wat ons te doen staat. Ik kan niet 
meer achterhalen wie het geschreven heeft.  

1. Leg je handen in de wonden, voel de pijn, het vlees, het bloed. Leg je handen in de 
wonden en voel wat er echt toe doet.  

2. Leg je handen in de wonden van zo velen in de knel, die door duisternissen dwalen 
op de bodem van de hel.  

3. Leg je handen in de wonden van de zwerver op het plein, van die ander, zo ge-
schonden; in jouw pijn zal ik er zijn.  
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4. Leg je handen in de wonden van het onrecht, van geknecht, van het misbruik, van 
de zonden; wonden zijn zo levensecht.  

5. Leg je handen in de wonden van de mensen op de vlucht, met hun angsten en hun 
zorgen; is er ooit een weg terug.  

6. Leg je handen in de wonden van een wereld zo vervuild, van de schepping zo ge-
schonden; heb je daarom al gehuild.  

7. Leg je handen in de wonden en vind Mij daar keer op keer; zie Mij daar weer in de 
ogen, dan begint geloven weer.  

Na het lezen van dat boek bleef ik zitten met de vraag: Doen we genoeg? Werken we 
genoeg aan een rechtvaardige wereld? Durven we onze handen in de wonden te leg-
gen? 

 
 
Startzondag 2019: In de kerkzaal activiteiten aan verschillende tafels; Ook activitei-
ten in de consistorie, de kopieerruimte, de Hans Leijdekkerszaal,  boven en beneden  
in het Jeugdhonk en buiten de kerk aan de noord en zuidzijde. 
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KERKDIENSTEN 

Zondag 15 september 2019, viering Heilig Avondmaal, m.m.v. Cantorij 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte   Kerk (Energiekosten) 
2e collecte   Kerk in actie Zending 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer  fam. Schenk 
Er is crèche , “Kom in de kring”en Tienerkerk 

Woensdag 18 september 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

Zondag 22 september 2019 
RK St. Christoforuskerk 
10.00 uur   Oecumenische dienst: ‘Vrede verbindt over grenzen’ met o.a. ds. 
A.J. van der Bom, pastoor E. Moltzer, mevr. M. Wildeboer catechiste 
Eén collecte   Stichting Vredesbeweging PAX Nederland 
Organist  Tjeerd van der Ploeg 
autovervoer  fam. de Visser 
 
Woensdag 25 september 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   pastoor E. Moltzer 

Zondag 29 september 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Drs. G. Scholten, pastor NW Ziekenhuisgroep, Den Helder 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Kerk in Actie Internationale Ouderendag 
Organist  Jan Zwart 
Gastvrouw  Anneke Visser 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Coby Taal 
autovervoer  fam. van Zanten 
Er is crèche , “Kom in de kring”en Tienerkerk 
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Woensdag 2 oktober 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

Zondag 6 oktober 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. van der Bom, bevestiging ambtsdragers 
1e collecte  Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Ger Dekker 
autovervoer  fam. Nicolai 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 9 oktober 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Dhr. A. Rodenburg 

  

Startzondag 2019:  Jeugdhonk beneden: De Goliat van kartonnen dozen zakt in el-
kaar. 
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Zondag 13 oktober 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. P. Verhoeff, Alkmaar 
Eén collecte  Werelddiaconaat 
Organist  Jan Zwart 
Gastheer   Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
autovervoer  fam. van der Woude 
Er is crèche , “Kom in de kring”en Tienerkerk  

Woensdag 16 oktober 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur pastoor J. van der Stok 

Zondag 20 oktober 2019, Cantorijenzondag 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. van der Bom, m.m.v. de Cantorijen van Heerhugowaard, 
Julianadorp en Schagen 
1e Collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e Collecte   Dorcas 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur  pastor Mw. L. Kooiman 
Eén collecte  kerkje Eenigenburg 
 

Woensdag 23 oktober 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 
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LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp 

Ziezo, inmiddels is alles weer opgestart: school, sportclubs, zwem- en muziekles, alles 
draait weer op volle toeren.  

Na een gezellige startdienst is ook de kindernevendienst weer begonnen. Voorlopig 
kunnen we vooruit met een hele serie nieuwe verhalen. Hieronder zie je alvast waar 
het de komende tijd over gaat.  

Van harte welkom allemaal en hopelijk tot gauw!  

15 september  1 Samuël 2:11-36  Eli’s zonen leven slecht  
22 september  GEEN NEVENDIENST: OECUMENISCHE DIENST IN RK KERK  
29 september  1 Samuël 3   De HEER roept Samuël  
6 oktober   1 Samuel 4   De Filistijnen veroveren de Ark van de Heer  
13 oktober   1 Samuel 5   De Ark bij de Filistijnen  
20 oktober   1 Samuel 6   De Ark komt terug naar Israël 
 

VAKANTIE PASTOR KOOIMAN 
Louise Kooiman 
 
Van 3 tot en met 11 oktober ben ik met vakantie. 
In dringende gevallen kunt u contact opnemen met mijn collega ds. Arie Jan van der 
Bom tel. 06-8338 4921, aj.van.der.bom@gmail.com 

 

KRING RONDOM ROUW 
Louise Kooiman 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet 
wat ik je vraag.  
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo 
moet voelen als ik voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus.  
Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat jij iets moet doen om mijn probleem 
op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken.  
Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen.  
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En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal 
luisteren.  

-Vind je het erg lastig om verder te gaan na een ingrijpend verlies van een dierbare? 
Lijkt de tijd van het rouwen maar niet over te gaan en vinden anderen eigenlijk dat je 
weer verder moet? Heeft je verdriet veel invloed op de manier hoe je in het leven 
staat? Er kunnen zoveel vragen zijn. Het kan helpend zijn om hierover te praten met 
mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De gespreksgroep ‘Rouw’ biedt je deze 
mogelijkheid.  

Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor jouw verlieservaring en worden er hand-
vatten gegeven hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Gesprek, steun en aandacht 
voor elkaar hebben een belangrijke plaats in de bijeenkomsten.  

THEMA’S  
· Rouw en rouwverwerking  
· Emoties en gevoelens  
· Zingevingsvragen  
· Hoe betrek ik mijn kinderen / dierbaren bij mijn verdriet?  
· Onbegrip vanuit de omgeving  
· Omgaan met ‘feest’dagen  
· Zorg voor jezelf  
· Toekomstperspectief  

Deze bijeenkomsten zullen, evenals voorgaande jaren, gegeven worden in de Grote 
Kerk op de Markt in Schagen en geleid worden door pastor Louise Kooiman. Wie be-
langstelling heeft voor deze kring kan zich opgeven op onderstaand telefoonnummer. 
De kring zal, bij voldoende deelname, ongeveer begin december van start gaan en bij 
voorkeur overdag. We willen om de twee weken zes tot acht keer bij elkaar komen. 
Wilt u zich opgeven of heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar: Louise Kooiman tel. 
0228-592970 

MEELEVEN EN FELICITATIES 
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 

We leven mee met de familie Vos – de Vries, Vlierstraat 6. Wilke is na een aantal we-
ken na haar verblijf in het hospice, overleden op 31 augustus. Het afscheid vond plaats 
op vrijdag 6 september in het crematorium in Haringhuizen. Wij leven mee met haar 
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man Kees, die helaas niet zelfstandig kan blijven wonen en naar de Magnushof ver-
huist. Dat hij zich gedragen mag voelen door mensen om hem heen en Gods trouw.  

Wij leven mee met de familie van Kitty Kopmels-Jansen. Zij is de zus en schoonzus van 
Wim en Annemarie Voorbraak. Op de avond van de dag dat Kitty besloot definitief in 
Schagen te gaan wonen is zij in Schagen verongelukt en een aantal dagen later in het 
ziekenhuis in Alkmaar overleden. Kitty was al 15 jaar weduwe van Gerard Kopmels. 
Haar afscheid vond op 12 augustus plaats in het crematorium in Haringhuizen. Dat 
allen die van haar gehouden hebben kracht mogen vinden aan de goede herinnerin-
gen aan Kitty. 

WERELDWINKEL 
Hans Nusink 

Voor tassen en manden naar de Wereld-
winkel Schagen  

Dit keer in de Wereldwinkel Schagen veel 
aandacht voor tassen en aanverwante arti-
kelen. Niet zo maar tassen. Nee, afkomstig 
uit Marokko en Vietnam. De grote shoppers 
worden gemaakt in een ruim atelier even 
buiten Marrakech in Marokko. Ze zijn ge-
produceerd van palmblad en riet. Net als 
hun zusjes en broertjes, poefen, brood-

manden, schalen, matten, wasmanden en krukjes. De importeur bevordert de werkge-
legenheid en daarmee het welzijn onder kansarme producenten. En hij helpt de pro-
ducent en zijn werknemers door de producten voor een eerlijke prijs in te kopen. Zo 
kunnen die mensen hun familie goed onderhouden en hun kinderen naar school stu-
ren. In grote lijnen geldt dit ook voor de in Hanoi, de hoofdstad van Vietnam, gemaak-
te rug- en andere tassen. In het atelier worden ook allerlei andere prachtige producten 

gemaakt van 100% zijde, zoals tassen, kussens, ma-
ke-up tasjes en portemonnees. Er werken voorname-
lijk vrouwen die vroeger in de rijstvelden hun kostje 
verdienden. Dat was echter een onzeker bestaan 
doordat men afhankelijk was van het weer. Nu ver-
dienen ze meer, krijgen een training en hebben een 
basisgezondheidsverzekering. Ook zijn er pensioen-
voorzieningen en speciale regelingen voor vrouwen 
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met baby’s en schoolgaande kinderen. Voor gehandicapte vrouwen is er de mogelijk-
heid en ondersteuning om daar te werken zodat ze financieel onafhankelijk kunnen 
zijn.  

Naast deze artikelen liggen op de schappen van de Wereldwinkel fraaie wanddecora-
ties. Fel gekleurde vlinders en, van verschillende kleuren opgerold gerecycled papier 
gemaakte, ronde vormen. Genoeg keuze aan leuke en originele cadeaus voor elke 
gelegenheid en elk budget in de Wereldwinkel onder de kerktoren op de Markt in 
Schagen.  
Mocht je gegrepen zijn door dit verhaal en het winkelteam wilt komen versterken, 
welkom! Je kunt dan contact opnemen via 0224 – 212191. Kijk voor meer . informatie 
over de winkel en het daar werken op: www.fairwinkelschagen. 

MARLEEN ANTHONISSEN IS TERUG UIT ISRAËL 
Wim Voorbraak 

 

Regelmatige kijkers op de website herkennen bovenstaande afbeelding. Misschien 
dacht u wel: “Op die website van PG Schagen verandert ook niet veel!”. Maar meer 
zorgvuldige lezers hebben gezien dat de tekst onder deze afbeeldingen steeds wijzig-
de. De tekst bevatte een link naar de weblog van Ilja en Marleen Anthonissen en later 
van Marleen alleen. Zes en vijftig keer publiceerde Kerk in Actie op haar website een 

nieuwe weblog over de belevenissen van 
het gezin Anthonissen in Jeruzalem.  

Kortgeleden verscheen vanuit Jeruzalem 
haar laatste weblog : “Af – en aanhech-
ten” . Ze schrijft daarin over haar vertrek, 
de laatste dienst in de “Redeemer 
Church”, de kerk gelegen tegenover de 
Heilige Graf Kerk, waaraan zij verbonden 
was, en over het afscheid van de kinderen 
van de school in Jeruzalem. 

Ilja en Marleen Anthonissen werden in 

http://www.fairwinkelschagen/
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november 2013 , als medewerkers van Kerk in Actie in een speciale dienst, geleid door 
Ds. Michiel Aten, uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Elke maand verscheen 
op de website een weblog over hun werk en elk jaar kwamen zij bij ons langs om te 
vertellen over hun werk.  

Ilja overleed plotseling tijdens hun missie. Marleen bleef in Jeruzalem en zette hun 
missie voort.  
Deze zomer is Marleen met haar kinderen terug gekomen in Nederland. Marleen gaat 
met haar kinderen in Ermelo wonen.  
Deze maand volgt een afsluitende trip langs de kerken die de missie van haar en Ilja al 
die jaren hebben gevolgd. Zondag 15 september is ze bij ons in de kerk.  
 
De vrijdag ervoor presenteert ze haar boek bij Kerk in Actie in Utrecht “Dagboek uit 
Jeruzalem” met als ondertitel : “Het dagelijks leven in de Heilige Stad”.  
Alle 56 weblogs zijn nog steeds te vinden en terug te lezen op de website van Kerk in 
Actie. Inderdaad heel wat leeswerk.  

In gesprekken met familieleden uit reformatorische kringen binnen de PKN verbaast 
het mij dat zij de huidige Israëlische politiek onvoorwaardelijk steunen.  

Juist de ervaringen van Ilja en Marleen, in de weblogs op internet en tijdens de lezin-
gen in de Hans Leijdekkerszaal afgelopen jaren, lieten zien dat de dagelijkse werkelijk-
heid heel wat ingewikkelder is en zich niet leent voor snelle zwart-wit conclusies.  

Wellicht bevat het boek van Marleen voorbeelden die ook hen genuanceerder doen 
oordelen.  
Wat ik in elk geval heb meegekregen uit de ervaringen van Ilja en Marleen in Israël, 
dat wederzijds respect de dialoog op gang kan brengen, ook tussen inwoners van Isra-
ël met een heel verschillende achtergrond, herkomst en geloof.  
Moeder Marleen en de kinderen gaan in Nederland verder studeren en/of naar school.  
 
Een trouwe lezer van jullie blogs wenst jullie alle goeds en Gods zegen toe. 

VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 

Sinds de zomervakantie heeft er een vergadering plaatsgevonden, namelijk een verga-
dering van de kleine kerkenraad op 29 augustus. Een aantal punten:  
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Verzoek aan de gemeente om te horen  

-Onze predikant werkt voor 32 uur per week voor onze gemeente. De PG Callantsoog 
heeft hem afgelopen voorjaar gevraagd om voor 8 uur per week in hun gemeente te 
gaan werken en dat wil hij graag gaan doen.  

-Diverse mogelijkheden voor het contract zijn de revue gepasseerd; mede op verzoek 
van de classis willen we een samenwerkingsverband, inclusief contract, afsluiten met 
de PG Callantsoog. In dit contract is de samenwerking tussen onze gemeente en PG 
Callantsoog beschreven: het betreft alleen de gezamenlijke aanstelling van ds. Arie Jan 
van der Bom voor een fulltime aanstelling en voor alle overige aangelegenheden zijn 
de gemeenten ieder voor zich verantwoordelijk. Deze samenwerkingsovereenkomst 
eindigt bij vertrek van ds. Arie Jan van der Bom of indien één van de gemeenten met 
de predikant daartoe besluit.  

-Naast dit contract zal de financiële draagkracht (oftewel solvabiliteit) van beide ge-
meenten gezamenlijk worden beoordeeld voor een aanstelling van 40 uur. Dat laatste 
wordt uitgevoerd door een financiële commissie van de classis, het CCBB.  

-Over het samenwerkingsverband met PG Callantsoog willen we de gemeente horen. 
Indien u het contract wilt inzien en/of u ziet (zwaarwegende) bezwaren tegen deze 
overeenkomst, dan kunt u deze (schriftelijk) kenbaar maken bij de scriba (mail naar 
scriba@pgschagen.nl). Op zondag 29 september is er, na afloop van de dienst, gele-
genheid om hierover met elkaar te spreken en mondeling vragen te stellen; we willen 
daarmee de periode van ‘horen’  afsluiten.  

-Voor een goed begrip: het ‘horen’ van de gemeente betekent niet dat een ingediend 
bezwaar resulteert in beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst, maar wel dat 
de kerkenraad het bezwaar moet overwegen (en eventueel motiveren) en een nieuw 
besluit moet nemen.  

Vacatures en herbevestiging, nieuwe ambtsdragers zouden welkom zijn!  

-Ouderling-kerkrentmeester Huib Wagenaar stelt zich na 6 jaar niet meer herkiesbaar 
als ambtsdrager en treedt dus af. Jan Mechielsen is bereid om weer toe te treden tot 
het College van Kerkrentmeesters als ouderling-kerkrentmeester. Daarnaast stellen 
zich herkiesbaar (na een termijn van 4 jaar): Corine Leijdekkers als pastorale ouderling 
en Tineke Buis en Ger Dekker als diaken.  
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-De bevestigingsdienst is gepland op 6 
oktober a.s. Waarschijnlijk zijn niet alle 
voornoemde ambtsdragers aanwezig; mo-
gelijk wordt een extra bevestigingsdienst 
komende winter ingepland. Eventuele be-
zwaren tegen deze benoemingen kunnen 
tot uiterlijk 24 september schriftelijk wor-
den ingediend bij de scriba: 
 scriba@pgschagen.nl.  

-We merken op dat er weinig ‘nieuw bloed’ 
is in de kerkenraad, de afgelopen paar jaar. 
Er zijn altijd nieuwe ambtsdragers welkom 
en zeker pastorale ouderlingen of een ou-
derling jeugdwerk zijn meer dan welkom! 
Ook u kunt hiervoor namen indienen bij de 
Kerkenraad.  

Overige Zaken  

Aan het begin van het nieuwe jaar zijn er 
tal van nieuwe activiteiten en vieringen, 

die moeten worden opgestart. Over de uiteenlopende werkzaamheden, inclusief het 
pastoraat, bezoekwerk en KLIV-werk, hebben we als kerkenraad met elkaar gesproken. 
De taakgroep Leren&Doen wil het komend jaar graag een drietal bijeenkomsten 
rondom het thema dementie organiseren voor dit jaar; aankondigingen rondom deze 
bijeenkomsten zullen te zijner tijd volgen. 

TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 
  
Op 31 augustus j.l. overleed in de leeftijd van 79 jaar, 
 

Wilhelmina Trijntje Vos- de Vries 
 Wilke 

Partner van Kees de Vries. 
 

 Startzondag 2019: Mandala's kleuren in 
de Hans Leijdekkerszaal 



   16  
  

Wie Wilke Vos – de Vries was? Een krachtige, eigenzinnige, vriendelijke, bijzondere 
soms wat rechtlijnige vrouw die graag haar eigen weg ging.  
De afgelopen weken verbleef zij het hospice en heeft langzaam afscheid van alles kun-
nen nemen wat haar dierbaar was. Van haar man Kees, familie, vrienden, buren, allen 
die zo belangrijk zijn geweest voor haar. De laatste jaren samen met Kees waren in-
tensief. Kees zijn geheugen werd minder en het koste haar veel energie om het thuis 
allemaal draaiende te houden. Daarbij was haar gezondheid ook steeds minder ge-
worden. Maar ondanks alles voelde ze zich ook dankbaar voor al de goede dingen die 
op haar pad waren gekomen in haar leven. Ik ben een rijk mens, vertelde ze, met al die 
mensen om me heen. Wat wil een mens nog meer. Zo kon ze blij zijn met kleine din-
gen, zeker de laatste weken.  
We spraken samen over haar leven, wat ze had meegemaakt. Dat ze in Egmond aan 
Zee geboren was. Dat ze een moeilijke jeugd had gehad. Dat ze lerares handvaardig-
heid was geweest in Drenthe en rond haar 35e naar Schagen was gekomen en bij de 
Magnushof als Mentrix was begonnen. Ze ontmoette Kees Vos. En na een aantal jaren 
“hokken” gingen ze trouwen. Ze zijn 42 jaar samen geweest. Ze hadden samen geen 
kinderen, Maar Kees had wel een zoon Richard, uit een eerdere relatie, die helaas op 
50 jarige leeftijd overleed. Zo leefden zij samen hun leven in de Vlierstraat.  
Jarenlang kwam Wilke naar de gespreksgroepen in de kerk en vond het fijn om op haar 
eigen manier, daar aan mee te doen. Spreken over dingen die er toe deden, over 
dankbaarheid, Liefde en God. En ze vond het fijn om over deze dingen te spreken. Ook 
jarenlang was ze gastvrouw bij de kerkdiensten in de Bron. Ze hield van lezen en was 
lid van de boekenclub. 
De laatste weken voor haar dood heeft Wilke nog kunnen regelen wat belangrijk voor 
haar was en zo ook haar uitvaartdienst. We luisteren naar het lied “Laat me” van Ram-
ses Shaffy. En graag wilde ze het lied laten zingen door Jan Komen :”Kleine witte vre-
desvogel “ 
We eindigden met de woorden: Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met uw licht 
voor ons uit! Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
A Dieu Wilke, we zullen je blijven herinneren als een moedige, vriendelijke, emotione-
le, eigenzinnige vrouw. Kees kan helaas niet meer alleen wonen en zal naar de Mag-
nushof gaan. We wensen hem sterkte met zijn gemis van Wilke Vos- de Vries.  

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 

Oecumenische gespreksgroep  

Dinsdag 17 september is de volgende oecumenische gesprekskring in de Grote kerk. 
We beginnen om 13.30 uur. Het thema is: geef ons heden ons dagelijks brood. Mocht 
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u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met pastor Louise Kooiman. Van har-
te welkom. 

Ouderen gespreksgroep  

Op dinsdag 1 oktober zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
Het thema zal zijn: Nieuw geloven. Wat je gelooft, hoe je gelooft, waar je in gelooft, 
dat verandert vaak in de loop van je leven. God lijkt te verdwijnen en er is veel voor in 
de plaats gekomen. Daarover gaan we samen in gesprek. Iedereen is van harte wel-
kom.  

VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collectes.  

Collecte diaconie 29 september. Internationale oude-
rendag. Zorg voor eenzame ouderen in Moldavië. 

In het armste land van Europa, Moldavië, staan chro-
nisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal 
naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In 
afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en 
bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. 
Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en 
professionele zorgverleners die thuiszorg en stervens-
begeleiding bieden aan eenzame ouderen. Collecteer 
deze zondag voor Internationale Ouderendag (1 okto-
ber) mee, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krij-
gen en 210 vrijwilligers en professionals getraind wor-
den om de juiste zorg te kunnen bieden.  

Collecte diaconie 13 oktober Collecte Kerk in Actie (We-
relddiaconaat)  

Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia. 

In de sloppenwijken van Bogotá houden drugsgeweld en 
zware criminaliteit jongeren volledig in de greep. Kerk in 

 Goliat op ware grootte 
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Actie brengt daar met een ambitieus project verandering in. In één van de gevaarlijk-
ste wijken van de stad zijn we een kookschool annex restaurant gestart. Zestig kans-
arme jongeren worden er opgeleid tot chef-kok en leren hoogwaardige en gezonde 
gerechten te bereiden met producten van boeren uit de omgeving. Inmiddels is in de 
Colombiaanse stad Cali een tweede kookschool geopend. Op beide locaties leiden we 
in totaal 180 jongeren op. Collecteer mee en geef kwetsbare jongeren de kans van hun 
leven om niet in de criminaliteit verzeild te raken! 

Collecte diaconie 20 oktober Dorcas 

Blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. Hulp als de nood aan de man 
is. Kansen in uitzichtloze situaties. Wij zijn Dorcas. Wij hebben liefde en hoop voor 
ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis verkeert. Wij geloven in de 
kracht van God, in het prachtige potentieel van ieder mens en in bloeiende gemeen-
schappen. Samen is voor ons een sleutelwoord 

STARTZONDAG 2019 
Wim Voorbraak 

Compliment voor de organisatie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er een beetje een hard 
hoofd in had toen ik bij het ter perse gaan van de vorige Onze kerk informeerde naar 
het programma.  
Een startzondag zo vroeg in september organiseren in een periode dat veel mensen 
binnen onze gemeente nog met vakantie zijn. Maar het is gelukt, het was gezellig, alle 
leeftijdsgroepen waren aanwezig en ons kerkgebouw bleek een uitstekende speel-

plaats voor alle activitei-
ten.  
Voor degenen die er niet 
bij waren, alle activitei-
ten nog eens op een 
rijtje:  

1. Liturgisch bloemschik-
ken in de consistorie  
2. Lied maken over David 
en Goliat in de kopieer-
ruimte  
3. Escape Room in de 
kerkzaal  

Startzondag 2019: Gestart werd met koffie en/of thee 
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4. Goliat (op ware grootte) op behang in de kerkzaal  
5. Cartoon of stripverhaal tekenen over het verhaal van D&G in de kerkzaal  
6. Slinger of katapult maken in het Jeugdhonk boven 
7. Ronde stenen slijpen uit speksteen, buiten aan de noordzijde van de kerk 
8. Een Goliat van kartonnen dozen bekogelen in de crèche  
9. Kiezelstenen beschilderen  
10. Reuze (Goliath) voeten maken in de HLZ  
11. Mandela’s kleuren in de HLZ  
12. Hinkelen op Goliath in krijt, buiten  

Veel variatie dus, activiteiten voor hoofd en hand! Vooraf werd uiteraard koffie ge-
dronken en na afloop gegeten. De activiteiten werden opgestart met het voorlezen 
van het verhaal van David en Goliath. De week ervoor had Arie Jan ook gepreekt over 
hetzelfde verhaal (terug te beluisteren via de website!). Verspreid door dit blad foto’s 
van de verschillende activiteiten. Meer foto’s op de website, pagina “Hoogtepunten”. 
Ook één van de cartoons, getekend door Justa Meier is  afgedrukt op de laatste 

pagina. 

 

 

Startzondag 2019: Speksteen 
schuren, buiten,  aan de 
noordkant van de kerk 
 
 
 
 
 

DANK VOOR HET MEELEVEN 
Wim en Annemarie Voorbraak 

Wij danken jullie allemaal voor jullie meeleven na het ongeluk van onze (schoon)zus 
Kitty en haar overlijden daarna en de aanwezigheid van jullie bij haar crematie.  
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Koningsspil 42

1834 TG Sint Pancras 

06 - 48 52 78 30

info@vesteringadministratie.nl

Financiële administratie, Jaarrekening, Salarisadministratie,
Belastingaangifte en Advies

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

Grote Kerk, 
Markt, Schagen
VERHUUR 
van ruimtes voor 
verga-deringen (20 tot 
40 p.) en kerkzaal voor concerten, bijeenkom-
sten e.d. (350 p.)
Informatie / reservering:
Dhr. J. Prij, De Kroft 1, 1751 PE Schager-
brug 0224-573123  koster@pgschagen.nl

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

Website: www.pgschagen.nl

VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

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

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

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

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

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

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en 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

 

 

   

  

 
  

 
   

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

 

          06 - 48 52 78 30 
 

   Info@vesteringadministratie.nl 
 

     KVK 61399922 
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SCHAGER NACHTVLINDERS 1 
Arie Jan van der Bom 

Schager nachtvlinders I - wat fladderende 
gedachten van de dominee  

Sinds kort heb ik besloten om een eigen 
column in “Onze Kerk” op te starten. Ik 
noem deze column “Schager nachtvlin-
ders”.  

Een gemeentelid vertelde mij laatst dat er in Nederland al-
leen al zo’n 3000 verschillende soorten nachtvlinders be-
staan. Bijna elke struik heeft zo zijn eigen nachtvlinder. Een 

stukje werkelijkheid dat zich aan het oog van de meesten van ons onttrekt. De nacht-
vlinders waar ik het over heb, zijn de gedachten in mijn hoofd. Ook die zijn talrijk. En 
ook die onttrekken zich aan het oog van de meesten. Maar een aantal daarvan wil ik 
met u delen.  

Want ik heb begrepen dat er veel lezers van “Onze Kerk” zijn, zowel kerkleden als niet-
kerkleden, die het blad goed lezen, maar die—om wat voor reden dan ook—geen be-
hoefte hebben om naar de kerk te komen. Dat zij niet naar de kerk komen is hun goed 
recht. Ik ga daar niet moeilijk over doen. De tijden van godsdienstige betutteling zijn 
definitief voorbij. Mensen weten zelf vaak heel goed waar zij zich wel of niet comfor-
tabel bij voelen. Maar voor mij als dominee van de PG Schagen is het wel van belang 
om duidelijk te maken: (1) dat de deur van de kerk altijd open staat, (2) dat de deur 
van de dominee altijd open staat en (3) dat er een open gemeenschap is waar mensen 
met elkaar in contact staan en om elkaar geven en waar nieuwe mensen altijd welkom 
zijn.  

Vooral dat laatste lijkt mij heel belangrijk: er is een open gemeenschap waaraan je 
altijd kunt deelnemen. Als je dat wilt tenminste. In een tijd waar veel ouderen, maar 
meer nog, veel jongeren met eenzaamheid kampen, is de godsdienstige gemeenschap 
een heel reële optie. Maar los daarvan, ook als je rondloopt met zinvragen biedt de 
godsdienstige gemeenschap alle ruimte om daarover in gesprek te gaan met elkaar.  

Natuurlijk, sommigen worden afgeschrikt door de Christelijk traditie, haar oude vor-
men en taal. Maar dat hangt ook sterk af van wat je je daar bij voorstelt. Ik merk zelf 
dat veel rand- en buitenkerkelijken er een verouderd beeld van de kerk op nahouden 
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en zich daarvan vervolgens distantiëren. Het gebouw mag er aan de buitenkant het-
zelfde uitzien, maar wat zich binnen afspeelt, is veranderd en verandert nog steeds. 
Althans, zo is het tenminste in Schagen.  

Hoe zou je die Christelijke traditie dan in een notendop kunnen voorstellen? Het is in 
feite een traditie die de gemeenschap zelf centraal stelt. Deze traditie gelooft dat een 
mens alleen in de concrete gemeenschap van mensen tot zijn recht komt. Deze tradi-
tie hecht er daarom aan dat mensen bij elkaar komen, elkaar zien staan. Elkaars ge-
meenschap vieren, bijvoorbeeld door samen te zingen. Nadenken over wat goede 
gemeenschap betekent, bijvoorbeeld in een overdenking aan de hand van een bijbel-
verhaal. Zich telkens opnieuw laten inspireren om gemotiveerd deel te kunnen nemen 
aan gemeenschap, bijvoorbeeld in een stiltemeditatie. En ondertussen blijven streven 
naar goede gemeenschap, bijvoorbeeld door op bezoek te gaan bij een eenzame ou-
dere, enzovoort.  

“Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf,” luiden de beginregels van 
een lied uit ons Nieuw Liedboek (NLB 961). Dat is mooi en raakt aan de kern van de 
Christelijke traditie. Maar het ideaal is eigenlijk nog radicaler: wij leven en sterven voor 
anderen. En als je daar iets in ziet, kun je daar aan mee doen. 

TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
Rik Laernoes 

Tischreden op woensdag 30 oktober 

Het is inmiddels al een traditie geworden. In de buurt van Lutherdag/Hervormingsdag 
- 31 oktober - organiseren we een zogenaamde Tischreden. Maarten Luther en zijn 
vrouw Katharina van Bora nodigden regelmatig gasten uit bij de maaltijd, de Tisch. 
Ook hun 6 kinderen aten dan gezellig mee. Tijdens de maaltijd werd er druk gepraat, 
gediscussieerd en gemusiceerd. 

Dit jaar willen we de maaltijd organiseren in samenwerking met vluchtelingen, onze 
medelanders. 
Tussen de gangen door is er uitvoerig gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan, 
elkaar een beetje te leren kennen. Misschien ook muziek. De maaltijd begint om 18.00 
uur maar vanaf half zes bent u dan welkom. 
Wie deze avond wil bijwonen en mee wil eten kan zich opgeven bij : Rik Laernoes- 
laerburg@kpnplanet.nl of telefonisch 06 29220184. Toegang vrij.  
 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl
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Voor uw agenda : Op woensdag 6 november zal ds. Edward Kooiman uit Heiloo een 
lezing geven over de religieuze inspiratie van Leonard Cohen. Meer informatie in het 
volgende nummer van Onze Kerk. 
 
CONCERTEN EENIGENBURG 

Trudy Tuinstra 

In Eenigenburg is weer een mooie 
reeks concerten. Op zondag 15 sep-
tember start Hans Stehouwer het 
seizoen met een prachtig concert op 
het Schölgensorgel. Het begint om 
drie uur en vanaf half drie is de kerk 
open. De toegang en de koffie en 
thee in de pauze zijn gratis. Na af-
loop is er een collecte t.b.v. het on-
derhoud van het kerkje. De parkeer-
plaatsen bij de kerk zijn voor mensen 

die erg slecht ter been zijn. In het laantje naar de kerk kunt u aan de rechterkant par-
keren en anders graag aan één zijde van de Surmenhuizerweg.  

Dit is een overzicht van alle concerten het komende seizoen: 

Datum Soort concert Uitvoerenden 

15 sept Orgel. HANS STEHOUWER laat horen hoe prachtig het mooie 
Schölgensorgel klinkt. 

6 okt. Volksmuziek WATERWIJS presenteert liedjes van eigen hand en eigen 
bodem. Sfeervolle creaties, zowel ritmische als verstilde 
liedjes, met hier en daar een knipoog en een gulle lach!   

27 okt. Jazz  WESTSIDE JAZZBAND Het dak eraf om de kerk te behou-
den 

17 nov.  Iers, schots en 
scheef 

Veelzijdige muziek en mooie samenzang, zo kan de muziek 
van BODHI & TITUS wel het beste getypeerd worden. 
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9 dec. Dixyland T-RACE AND THE OLD DIGS, één dame en zes heren. Het 
repertoire bestaat uit dixieland en andere lichte jazznum-
mers. (jaren 20 tot 50). 

29 dec Wintermiddag Muzikale winterviering door en voor Eenigenburgers, 
m.m.v. Het Eenigenburgs Gemengd Koor en jong talent. 
Gezellig en verrassend! 

 Er zijn nog meer activiteiten het komende seizoen: Het kerkje is geopend op de open 
monumentendag op 14 september. Er zijn kerkdiensten op 20 oktober, 17 november 
en 25 december. Ook is de kerkruimte te huur, voor bijvoorbeeld een klein feestje, 
een privéconcertje of een vergadering. Voor nadere informatie kunt u contact opne-
men via de mail: kerkeenigenburg@hotmail.com of telefonisch: Trudy Tuinstra ) 
224298101. 

 

 
 Startzondag 2019: Intensief overleg en gepuzzel: hoe komen we uit de "escape 
room"? 
 
 

mailto:kerkeenigenburg@hotmail.com
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KERKEN IN DE BUURT: ZINGEN IN DE RING 

Ds. Wilko Nijkamp, Jan Prij, ds. Arie Jan van der Bom en ds. Hanneke Ruiten-
beek 

Tijdens bijeenkomsten van de Ring Alkmaar ontmoeten gemeenteleden uit buurge-
meenten elkaar. Drie keer per jaar is er zo’n ontmoeting, steeds in een andere kerk. En 
daarbij is iedereen van harte welkom. De eerstvolgende ontmoeting biedt mooie kan-
sen voor wie geïnteresseerd is in kerkliederen en kerkmuziek. En voor wie van zingen 

houdt.  

Anders dan eerder vermeld 
vindt deze Ringbijeenkomst 
plaats op dinsdag 8 oktober in 
de Grote Kerk te Schagen. Het 
programma staat in het teken 
van het kerklied. De ontwikke-
lingen in het kerklied vertellen 
ook iets over veranderingen in 
kerk en geloof. Hanna Rijken is 
onze gastspreker maar zij zal 

ook met ons zingen. Hanna Rij-
ken is theoloog en musicus en 

leider van het Vocaal Theologen Ensemble. Daarnaast is zij onderzoeker aan de Protes-
tantse Theologische Universiteit. De rode draad van de middag zal zijn: Veranderingen 
en continuïteit. We leren de traditie van de kerk(muziek) kennen als een reeks van 
vernieuwingen van melodieën met oude papieren, die steeds in een ander jasje terug-
komen, passend bij de tijd waarin het jasje ontstond. Dat wij melodieën uit de kerk 
(letterlijk en ook figuurlijk) vandaag de dag ook weer in nieuwe jassen en opvattingen 
over kerkzijn passen is daarom niet alleen iets van nu, maar van alle tijden. Misschien 
is de vraag vooral: welke melodie wil jij (al zingend?) doorgeven? Wat voor soort jas bij 
die melodie raakt je in je hart? We hopen op een muzikale en leerzame middag. De 
middag begint om 16.00 uur en het programma duurt tot 18.00 uur. Daarna kunt u 
aanschuiven bij een eenvoudige broodmaaltijd. Tegen 19.00 uur is een korte officiële 
afsluiting van de Ring Alkmaar in de huidige samenstelling voor wie al langer bij de 
Ring Alkmaar en daarvoor de classis Alkmaar betrokken waren.  

De uitnodiging voor deze middag geldt uitdrukkelijk voor iedereen die geïnteresseerd 
is in dit thema en die het leuk vindt om mensen uit buurgemeenten te ontmoeten. Het 

Hanna Rijken 
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is eigenlijk een mini-kerkenmiddag! Dat wil je niet missen. Graag vooraf opgeven bij 
dhr. Jan Prij: j.prij@quicknet.nl Wilt u ook aangeven of u mee wilt eten? We zien u 
graag in Schagen op 8 oktober.  

AAN TAFEL! 
Koos Eriks 
 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 22 september weer een gezellige 
'Aan tafel!'- middag gehouden. Aanvang 15.45 einde 18.00 u. De kerk is open vanaf 
15.20 uur. 
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom. 
Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. 
U kunt de 60+bus reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 
272888. 
Opgave vóór woensdag 18 september bij Koos Eriks (0224) 298387 of Ineke Draijer 
(0224) 296794. 
 
De andere data waarop ‘Aan tafel!’ georganiseerd zal worden zijn de volgende 
17 november 2019, 19 januari 2020, 1 maart 2020 en 19 april 2020 
 

 
 
Startzondag 2019 : Liturgisch bloemschikken in de consistorie 
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ACTIVITEITENROOSTER SEPTEMBER-OKTOBER 2019 
17 sept Dinsdag Oecumenische gespreksgroep 13:30 uur Grote Kerk 
22 sept Zondag Aan Tafel! Gemeentemaaltijd 15:45uur Grote Kerk 
29 sept Zondag Horen van gemeente i.v.m. aan-

stelling Callantsoog 
10:30 uur Grote Kerk 

1 okt Dinsdag Ouderen gespreksgroep 14:00 uur Grote Kerk 
2 okt Woensdag Inloopochtend 10:00 uur Grote Kerk 
2 okt Woensdag Kerkenraadsbezinningsdag 18:00 uur Grote Kerk 
7 okt Maandag DB Kerkrentmeesters 13:30 uur Wulpenhof 3 
15 okt Dinsdag Kerkrentmeesters 20:00 uur Grote Kerk 
17 okt Donderdag Kleine kerkenraad 20:00 uur Grote Kerk 
  

Startzondag 2019: kiezelstenen ver-
ven 

 Startzondag 2019: Lopend buffet 
als lunch als afsluiting 
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STRIP VAN JUSTA  
Justa Meier 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 06 336 386 73

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

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

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

M E E R  I N F O  O P  W E B S I T E S :  www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

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

Rekening PG Schagen: rek. nr.  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.



ONZE KERK

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

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen

Oktober - November 2018

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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat
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