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KERKGEBOUW

Grote Kerk (Ingang Markt)
SoW–kerk Eenigenburg

Markt 23a, 1741 BR Schagen
Postbus 71, 1740 AB Schagen
Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg

297 860

Leeuwerikstraat 8, 1742 BB Schagen

214 223

KOSTER

Dhr C.P.A. van Treuren

E-mailadres: koster@pgschagen.nl
tevens voor bespreking vergaderruimten
GEMEENSCHAPPENLIJKE KERKENRAAD
Voorzitter: Dhr J. Prij
De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug
573123
Scriba: Dhr B. Lucas
Lindenlaan 112, 1741TX Schagen
296331
e-mailadres: scriba@pgschagen.nl ; Facebook PG Schagen
Het adres voor het doorgeven van een geboorte, de aanvraag voor het dopen van een kind en voor
een huwelijksbevestiging in de kerk.
PASTORES
Ds M. C. Aten

Mw L. Kooiman

Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen;
e-mailadres: m.c.aten@hotmail.nl
Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag.
Kerkepad 6, 1619 AD Andijk;
e-mailadres: ljkooiman@gmail.com
Werkdagen: maandag t/m donderdag
Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 u,

0224 850664

0228 592 970

DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN IN DE PERSOONLIJKE SITUATIE

Voor een efficiënte uitvoering van het pastoraat binnen de Protestantse Gemeente
Schagen stellen wij er prijs op dat u, ziekte, opname in het ziekenhuis en overlijden zo
snel mogelijk doorgeeft aan de pastores (zie boven) of Wim Voorbraak, Wulpenhof 3,
Schagen, e-mailadres: wimvoorbraak@hetnet.nl, tel: 0224-213665. Ook wanneer u
zelf bezoek wenst vanuit de pastorale raad of een suggestie hebt voor bezoek aan een
ander gemeentelid. U kunt dit onderstaand briefje ook invullen en afgeven aan de
dienstdoend ouderling.
Naam: ..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................
Telefoon:..........................................................................................................................
Contactpersoon bij ziekenhuisopname: .........................................................................
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ORGANIST
Mw H. Muntjewerf

Zandvaart 116, 1764 NW Breezand
e-mailadres: e.muntjewerf@hetnet.nl

0223 522 350

CANTOR
Dhr W. Kramer

Eksterstraat 39, 1742 EM Schagen
e-mailadres: wijnand.j.kramer@quicknet.nl

296 094

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN"
Fam Tuinstra

Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
e-mailadres: j.tuinstra@kpnplanet.nl

298 101

KOPIJ “ONZE KERK"
Kopij: Mw A. van Arkel

Vliedlaan 105, 1741 RS Schagen
e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl
Voor verhuizing/klachten over bezorging "Onze Kerk":
Dhr G. Leijnse
Notenhof 87, 1741 VR Schagen
e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl

06-13614761

297 094

KERKELIJKE ADMINISTRATIE
Mw B. Plak–van Oostwaard

Middenweg 476, 1704 BL H'waard
072 57 27 426
e-mailadres: pgschagen@nexite.nl
Rekening PG Schagen: rek.nr.: 69.99.46.433 t.n.v. SoW Gemeente Schagen c.a.
Voor kerkelijke bijdragen: rek.nr. 69.95.43.622 t.n.v. SoW gemeente Schagen c.a., p/a Middenweg 476,
Heerhugowaard. Ook voor collectebonnen!
Rekeningnummer diaconie
rek. nr.: 14.61.41.350 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a.
Rekeningnummer diaconie inzake ZWO
Rek.nr. 63 58 07 025 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Schagen e.o. betreffende ZWO
Rekeningnummer diaconie inzake Roemenië
Rek.nr. 13.83.68.988 t.n.v Stichting Schagen – Roemenië (let op: gewijzigd banknummer!)
Rekeningnummer inzake Kerkje Eenigenburg
Rek.nr. 46 63.58.11.642 o.v.v CvK PG Schagen (i.w) inz. Kerkje Eenigenburg

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: Dhr H. Udink

Secretaris: Dhr W. Vrolijk

Seringenhof 17, 1741 WB Schagen
Lijsterbesweg 37, 1744 LK Sint Maarten
e-mailadres: kerkrentmeesters@pgschagen.nl

296 633
563 123

WEBSITES
www.pgschagen.nl
www.kerkopdemarktschagen.nl
www.stichting-schagen-roemenie.nl

website van Onze Kerk met actuele informatie
geschiedenis Kerk en orgel op de Markt
de stichting biedt hulp aan de bevolking van Cristuru Secuiesc
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DIAKONALE ZAKEN
Voorzitter: Mw A. Ros
Abbestederweg 26b-13, 1759 NB Callantsoog
Vice-voorzitter:
vacant
Secretariaat: Dhr. B. Nieuwland
Mussenhof 9, 1742 JP Schagen
Dhr B. Nieuwland is ook lid van het moderamen.
ZWO-diaken: Dhr H.Ch. Rieffe
A. Mauvestraat 106, 1741 JK Schagen
Coördinator autodienst:
Mw H. van Zanten
Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen

584 413
296 827
213 254
296 358

Jeugddiaken
Dhr A. Plomp
Overige diakenen:
Dhr F. Mulder
Mw S. Nijenhuis
Mw L. van Veen

Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen

227522

Het Achterom 1, 1751PH Schagerbrug
De Balg 21, 1741 RV Schagen
Iepenlaan 109, 1741 TC Schagen

573 127
299 089
296 460

Overige diaconale taken:
Lindenlaan 63, 1741 TT Schagen
Penningmeester: Dhr. G. Dekker
Coördinator ouderenbezoek:
Mw I. Schenk
Leeuwerikstraat 20, 1742 BB Schagen
Geluidsopnamen: Dhr L. Witte
Nes 20, 1741 NH Schagen
Coördinator maatschappelijk Sociaal Werk
Mw S. Ketelaar
Leeuwerikstraat 29, 1742 BA Schagen

216 988
296 533
298 195
218 214

PASTORALE ZAKEN
Wijkindeling Pastores
Ds M.C. Aten, Wijk Muggenburg, Wijk Waldervaart en verpleeghuis Magnushof
Pastor Mw L. Kooiman – Rest van Schagen e.o. (incl. De Bron en Caegstate)
Pastorale ouderlingen
Voorzitter en Lid Moderamen:
Mevr. B. de Leeuw den Bouter
Secretaris:
Dhr W.P. Voorbraak
Jeugdouderling:
Dhr W. Kramer
Overige ouderlingen:
Dhr L. van den Donker
Dhr J. Bruin

De Boomgaard 6, 1741 MD, Schagen

292321

Wulpenhof 3, 1742 CC Schagen

213665

Eksterstraat 39, 1742 EM Schagen

296 094

Kwikstaarthof 1, 1742 AR Schagen
Stroet 20-a, 1744 GH St. Maarten

785060
561169

RAAD VAN KERKEN
Raad van Kerken Schagen e.o. Mw A. Rozing-Boer, voorzitter, e-mail: adrie@janrozing.nl

De Protestantse Gemeente in Schagen wil een levende, inspirerende gemeente zijn.
Leeft en leest u met ons mee?
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TER OVERWEGING
Rik Laernoes
Kaarsen branden op zondag
Wie wel eens in Maastricht komt, kan er haast niet onderuit. Een bezoekje aan de Onze-lieve-Vrouwekerk aan
het 'Slevrouweplein' zoals de Limburgers zeggen. Je komt
er onder de indruk van het zwartgeblakerde gewelf bij
de ingang van deze kerk. Mensen van allerlei geloof en
ongeloof branden daar een kaarsje. Altijd zijn er mensen
die een moment van stilte, van bezinning, zoeken. Heel
Lichtjes in de Grote Kerk
gewone mensen. Mannen en vrouwen die met volle
boodschappen tassen komen aanlopen en zich een moment van rust, bezinning gunnen. Moeders met een kind achterop de fiets, enfin, mensen van allerlei pluimage.
Wie dat een poosje gadegeslagen heeft, raakt onder de indruk van deze volksdevotie.
Je kan er zelfs wel jaloers op zijn. Helemaal ingebed in het leven van alle dag.
Nog niet zo lang geleden was kaarsen branden in een protestantse kerk not-done.
Maar, van lieverlee veranderde dat. Eerst in de grote, oude stadskerken. Daar werden
stilte-hoeken ingericht en vond niemand het vreemd dat de mogelijkheid er was kaarsen te ontsteken.
Nog niet zo gek lang geleden kwam het kaarsen-branden in de categorie 'roomse onzin' terecht.
Een neef van mij had in zijn jonge jaren eens alle kaarsen in een roomse kerk uitgeblazen. Dat was zijn bijdrage in de strijd tegen Rome. Toen lachten we er nog om.
Gelukkig zijn die tijden veranderd. Niet alles wat van Rome komt is verkeerd.
Heel veel mensen willen graag eens een kaarsje branden. Gedachtenis aan een overledene; hoeveel mensen branden thuis niet een kaars als er iemand is overleden. Een
foto en een kaarsje: 'we zijn je niet vergeten, we denken nog aan je'. Maar ook als
gedachtenis aan blijde gebeurtenissen zoals een geboorte, een huwelijk, een zoveel
jaar samen zijn, een jubileum, geslaagd voor een examen. Allemaal momenten om bij
stil te staan. En natuurlijk – daar horen we de steile protestant – kan je bij al die gebeurtenissen ook stilstaan zonder zo'n lichtje. Maar wat zou er op tegen kunnen zijn?
Nadat de Paaskaars zijn intrede had gedaan in zo'n beetje alle kerken, de twee tafelkaarsen – symbool voor Oude en Nieuwe Testament – algemeen gebruik zijn geworden, zijn we ook al een groot aantal jaren gewend aan het ontsteken van lichten op de
laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we onze gestorvenen gedenken.
Zo zijn we er langzamerhand allemaal mee vertrouwd geraakt en willen we het ook
niet meer missen.
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Groot was dan ook mijn vreugde toen er, zomaar op een zondagmorgen, een plek in
de kerk was gecreëerd waar - voor of na de dienst of tijdens het avondmaal - een kaars
kan worden gebrand. De mogelijkheid was er opeens. Eigenlijk is het raar dat die mogelijkheid er nu pas is. Maar het kan nu. Behalve op zondag konden er ook kaarsen
gebrand worden tijdens de Westfriese markt. Ieder zal zo zijn eigen motief hebben om
dat te doen of juist niet te doen.
Ook in het liedboek herinneren veel liederen ons aan het licht.
Eén van de indrukwekkendste is het lied van Dietrich Bonhoeffer:
“Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht”
(Gezang 511 uit het nieuwe liedboek)

KERKDIENSTEN
Zondag 8 september 2013, nationale ziekendag
Magnushof
11.00 uur
Pastor mw. L. Kooiman
Eén collecte
“Vrienden van Magnushof”
Piano
Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw
Nel Dantuma
Er is opvang voor de kinderen
Woensdag 11 september 2013
De Bron
10.45 uur
Pastor L. Kooiman
Zondag 15 september 2013
RK St. Christoforuskerk
10.00 uur
Oecumenische dienst, alle pastores
Eén collecte
Raad van Kerken
Organist
Tjeerd v.d. Ploeg
Geen crèche; zie “bij de diensten”!
Woensdag 18 september 2013
De Bron
10.45 uur
Pastoor J. v.d. Stok

6

Donderdag 19 september 2013
Caegstate
10.45 uur
Pastor mw. L. Kooiman
Zondag 22 september 2013: Start winterseizoen
Grote Kerk
9.30 uur
Ds. M.C. Aten en pastor mw L. Kooiman, startdienst
Eén collecte
Vredeswerk
Organist
Hanneke Muntjewerf
Gastheer
Jaap Schenk
koffie wordt verzorgd door Erwin Kloosterman en Leo Witte
Er is crèche en kindernevendienst
Woensdag 25 september 2013
De dienst in de Bron vervalt.
Zondag 29 september 2013
Grote Kerk
9.30 uur
Ds. M.C. Aten, m.m.v. de Cantorij
1e collecte
Kerk (instandhouding gebouw)
2e collecte
Diaconie (Hospice Schagen)
Organist
Caroline Schaap
Gastvrouw
Marjolein ten Cate
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker
Er is “Kom in de Kring”, kindernevendienst en basiscatechese
Woensdag 2 oktober 2013
De Bron
10.45 uur
Pastoor J. v.d. Stok
Zondag 6 oktober (Let op aanvangstijd!!!!)
Grote Kerk
10.00 uur
Ds. M.C. Aten
1e collecte
Kerk
2e collecte
Kerk & Israël
Organist
Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw
Ineke van de Woude
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma
Er is crèche en kindernevendienst
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Woensdag 9 oktober 2013
De Bron
10.45 uur
Dhr. J. Bruin
Zondag 13 oktober 2013
Grote Kerk
10.00 uur
Ds. G. Scholten
één collecte
Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Organist
Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw/heer Fam. v.d. Plas
koffie wordt verzorgd door Willy Tiller en Arjen Poley
Er is “Kom in de Kring”, kindernevendienst en basiscatechese
Kerkje Eenigenburg
10.30 uur
Ds. M.C. Aten
één collecte
Eigen kerkelijk werk
Organist
Ed van Loon
Woensdag 16 oktober 2013
De Bron
10.45 uur
Pastoor J. v.d. Stok
Donderdag 17 oktober 2013
Caegstate
10.45 uur
Ds. M.C. Aten
Zondag 20 oktober 2013
Grote Kerk
10.00 uur
Ds. M.C. Aten, aftreden en bevestiging ambtsdragers
1e collecte
Kerk
2e collecte
Diaconie
Organist
Hanneke Muntjewerf
Gastheer
Geert Bakker
koffie wordt verzorgd door Sibela Leguijt en Jelly Leijnse
Er is crèche en kindernevendienst
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REDACTIONEEL
Wim Voorbraak
Met de start van het nieuwe winterseizoen volgt ook de redactie van “Onze Kerk´een
nieuwe aanpak. Wij hebben van de kerkenraad de opdracht gekregen om de kosten
van het blad te beperken. Doel is om, gemeten over een heel jaar, de kosten van de
productie van het blad voor kas van de kerk nul komma nul te houden. Dit betekent
dat de drukkosten gecompenseerd dienen te worden door onze inkomsten uit advertenties en een donatie van de lezers. Daarom vindt u in dit blad een acceptgiro waar
wij hopen dat u deze ingevuld en voorzien van uw banknummer en handtekening
naar uw bank wilt sturen. Alleen dan is het mogelijk dat wij 10 keer per jaar blijven
verschijnen. De enquête die wij ruim een jaar geleden hielden gaf aan dat veel lezers
bereid zijn een donatie te betalen.
Diezelfde enquête heeft er toe geleid dat nu 10 procent van onze lezers geen papieren versie meer ontvangt van het blad maar het blad lezen via internet. Eenzelfde
groep heeft aangegeven het blad niet meer te willen ontvangen omdat het direct bij
het “oud papier” belandt en niet gelezen wordt.
Lezen via internet kan misschien ook een optie zijn voor de groep lezers die ons blad
via de post ontvangt. Bij de drukkosten komt dan nog minstens hetzelfde bedrag aan
postzegels. Wanneer uw e-mail adres bij redactie bekend is ontvangt u, zodra het blad
beschikbaar, net zo als ander lezers via internet, het blad als bijlage bij een mailing.
Dus ook voor diegene die nog niet gebruikt maakt van deze service: geef uw emailadres door aan de redactie!
Bij dit kostenverhaal hoort ook dat wij fanatieker dan in het verleden het aantal pagina’s gaan maximaliseren. Dit betekent dat wij niet meer in elk blad de colofon met
contactadressen, banknummers etc. gaan opnemen. In dit blad vindt u deze gegevens
nog wel. We raden u daarom aan om dit blad te bewaren!
Met ingang van dit nummer laten wij het leesrooster weg. Belangrijkste reden is dat
de kindernevendienstleiding niet meer met “Kind en Zondag” gaat werken. Ook gaven
een aantal lezers in de enquête aan dat men het rooster wel kon missen. In principe
volgen we als gemeente het Oecumenisch leesrooster en volgt de kindernevendienst
het rooster van de stichting “Vertel het maar”. Ds Michiel Aten vertelt hier verderop in
dit blad meer over.
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BIJ DE DIENSTEN
Adrie Rozing, Michiel Aten en Louise Kooiman met aanvulling van de redactie
De maand september betekent niet alleen variatie in het aanbod van kerkdiensten,
ook de plaats waar we samenkomen en de begintijd van de dienst, verandert van
week tot week. Speciale aandacht daarvoor!
Op 8 september komen we samen met een deel van de bewoners van Magnushof in
de Magnushof. We beginnen dan om 11.00 uur.
Vredesweek 2013
Vrede………we willen allemaal wel vrede……………….
Goed om samen bij stil te staan.
Daarom is er een Oecumenische viering op 15 september 2013 om 10.00 uur in de
Rooms-Katholieke kerk aan de Gedempte Gracht in Schagen.
Voorgangers van de Rooms-katholieke kerk Schagen, Doopsgezinde Gemeente Schagen, Hervormde Gemeente Zijpe en de Protestantse Gemeente Schagen.
Medewerking: Gemengd koor van de Rooms-katholieke kerk Schagen o.l.v. Paul Sanders, organist is Tjeerd van der Ploeg.
Voor de kinderen : Kom fijn mee!
Ga lekker bij pap/mam, opa/oma zitten en ga luisteren naar alles wat er gezegd en
gezongen wordt, zing mee, bid mee, doe mee met alles!
Wij zorgen, dat er bijbelboekjes zijn, waarin je stilletjes kan gaan zitten kijken. En we
hebben een mooie kleurplaat over de bijbellezing. Neem je zelf kleurtjes mee?
(Misschien mag je wel een tasje meenemen met kleine, stille dingetjes).
En… Als je voor in de kerk gaat zitten kan je alles veel beter zien: De dominees, de pastoor, de organist en het koor met de dirigent!
Voor de allerkleinsten kan er helaas geen crèche gehouden worden
i.v.m. verbouwing van de pastorie.
Vrede ….. We willen allemaal wel vrede …..
Goed om samen bij stil te staan ……
Daarom bent ook u VAN HARTE welkom!
Startzondag
Op 22 september is het startzondag en beginnen we weer aan een nieuw kerkelijk
seizoen. De dienst in de Grote Kerk begint om 9.30 uur en zal in het teken staan van
muziek en zang. Het nieuwe liedboek zal op deze dag in gebruik worden genomen.
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Velen hebben hun favoriete lied opgegeven en in die dienst zullen de tien meest gekozen liederen worden bekend gemaakt en een deel daarvan gezongen. Verschillende
gemeenteleden, jong en oud, zullen zingen of spelen in de dienst. Kortom veel zang
en muziek in het begin van ons nieuwe kerkelijke jaar. Een feestelijke muzikale start,
dus. Na de dienst is het nog niet afgelopen en wordt iedereen uitgenodigd om aan een
(korte) puzzeltocht mee te doen die op loopafstand van de kerk zal plaatsvinden.
Daarna komen we (op een andere plek) weer bij elkaar en wordt u verrast met een
heerlijke traktatie. De definitieve invulling en locatie hoort u tijdens de dienst. We
hopen dat jong en oud aanwezig kan zijn, wees allen welkom.
Daarna volgt een aantal diensten met dominee Michiel Aten. Ruim dertig leden van
onze gemeenten gaan dan in deze periode eind september - begin oktober onder leiding van pastor Louise Kooiman zoeken of ze in Turkije nog voetsporen van Paulus
kunnen vinden. Dit betekent dat de cantorij 29 september tijdens hun medewerking
aan de dienst een aantal leden mist. Ook staat er een andere dirigent voor de groep
want u raadt het al: ook Wijnand Kramer loopt dan ook in Turkije in de voetsporen van
de genoemde apostel.Denkt u er ook aan dat de aanvangstijd vanaf 6 oktober weer
10.00 wordt!

LEESROOSTER
Michiel Aten
De kindernevendienstleiding gaat in het komende seizoen werken met het rooster
“Vertel Het Maar”. “Vertel Het Maar” volgt deels het Oecumenisch leesrooster zoals
wij dat ook in de kerkdiensten doen. Ze wijken er ook vanaf. Dat heeft het voordeel
dat er meer Oudtestamentische verhalen aan de orde komen in de kindernevendienst.
Dat laatste was de wens van een aantal ouders en Kindernevendienst-medewerkers.
(Als je alleen het oecumenisch rooster volgt, worden daar steeds opnieuw de evangelieteksten behandeld.)
Voor de komende periode staan de volgende verhalen op de rol:
15 september - De nieuwe eredienst van Jerobeam, 1 Koningen 12 : 25-13:34
22 september - Elia bij de beek Kerit, 1 Koningen 16 : 29--7:6
29 september - Elia bij de weduwe van Sarefat 1 Koningen 17 : 7-24
6 oktober - Elia op Karmel, 1 Koningen 18 : 16-46
13 oktober - Elia naar de Horeb, 1 Koningen 19 : 1-18
20 oktober - De roeping van Elisa 1 Koningen 19 : 19-21
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MEELEVEN EN FELICITATIES
Michiel Aten en Louise Kooiman
Er zijn nogal wat leden van onze gemeente getroffen door ziekte de laatste tijd.
We wensen allen heel veel sterkte toe! Wij hopen dat hun namen ook in uw gebeden
genoemd worden.
Mw. Cynthia Daniëls (Fuut 31) is ernstig ziek. We wensen haar ook via deze plek in ons
kerkblad heel veel sterkte. Dat de kracht en de geest van God met haar mag zijn.
Moniek van Vegten is ontslagen uit het ziekenhuis. Ze woont nu bij haar ouders en
pakt binnenkort weer haar studie op.
Met Pauline Kuikman (Alie Postmastraat 3), gaat het na alle chemokuren en bestralingen heel goed. Onze gelukwensen met de geboorte van hun kleindochter die ze onlangs mocht meemaken.
En Akke Bloem (Handelsstraat 65) was in het ziekenhuis voor een operatie aan de knie.
Helaas kwam ze te vallen en brak ze haar enkel aan hetzelfde been. Haar herstel duurt
hierdoor een stuk langer dan ze verwacht had maar…. Ze loopt weer (zie verderop in
dit blad).
We feliciteren Iep Horsman, Kastanjestraat 3. Samen met zijn vrouw Janny was hij in
juni 50 jaar getrouwd. Zij hebben dit met hun geliefden kunnen vieren en wij wensen
hen allen alle goeds voor in de toekomst. Helaas hoorde Iep kort daarop dat hij ziek
was en moest hij worden geopereerd. Hij heeft enige tijd in het ziekenhuis in Alkmaar
gelegen en is inmiddels weer thuis. Wij wensen hem en zijn vrouw Janny veel sterkte
en Iep van harte beterschap. Dat zij zich gedragen mogen weten door Gods liefde.
Eline Meyer, verblijft, na een ziekenhuisopname, tijdelijk in Zorgcentrum Molenhoeve, in Sint Pancras. Zij kan helaas niet meer zelfstandig wonen en zal daarom per 1
september verhuizen naar Wijchen. Ze gaat daar wonen in een verzorgingshuis, een
soort appartement in dat tehuis. Het is moeilijk voor haar, maar ze heeft veel zorg
nodig. In Wijchen wonen twee dochters die vinden het fijn om hun moeder wat dichter bij te hebben. Wij wensen Eline sterkte toe en hopen dat zij zich daar thuis zal gaan
voelen.
We leven mee met Ina en Dick Broekema, Vliedlaan 75. Ina zit in een proces van behandeling bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Het is een intensieve periode
en zij ervaren veel steun aan en de betrokkenheid van mensen om hen heen.
We leven ook mee met Jick en Dita Feenstra, de Slenk 31. Er is een moeilijke periode
van zorg om de gezondheid van Jick en wij wensen hen beiden veel sterkte toe. Wij
hopen dat zij zich gedragen mogen weten door de trouw van God.
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TER GEDACHTENIS
Louise Kooiman
Op 28 juni 2013 overleed op 87 jarige leeftijd
Harmke Drost – Leegwater (Hanny)
Sinds 27 augustus 2009 weduwe van Henk Drost. Zij was een humoristische vrouw die
een warm hart had voor haar omgeving. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
zullen in haar een zorgzame en hartelijke moeder en oma missen. Ze wilde het graag
een ander naar de zin maken en maakte geen onderscheid tussen haar eigen en aangetrouwde kinderen.
Ze was geboren in Broek op Langedijk en trouwde op 9 maart 1951 met Henk Drost die
in Indonesië was geweest. Ze kregen 7 kinderen en stonden altijd voor anderen klaar.
Samen zijn ze beheerdersechtpaar in Avondrust geweest. Toen ze beiden ouder werden kwamen ze zelf in verzorgingshuis de Bron en 4 jaar geleden stierf haar man Henk.
Daarnaast was voor haar het leven niet altijd gemakkelijk, ze had 2 zoons verloren, Jan
en Henk. Er was heimwee en gemis en de laatste jaren waren zwaar en ze voelde zich
dan verdrietig en angstig. Haar kinderen waren met veel zorg en betrokkenheid met
haar verbonden. Ze hoopten dat er meer rust en vertrouwen kon zijn in haar leven en
dat ze alle moeite en zorgen kon loslaten. Op de rouwkaart stond de tekst: “Komt tot
Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven”. Dit wensten zij hun moeder zo toe.
Verdrietig waren ze dat ze stierf maar er waren ook veel mooie en waardevolle herinneringen aan haar.
Zo hebben we op een respectvolle wijze afscheid genomen in het crematorium en
werden er lichten van herinnering ontstoken voor haar en ook voor haar beide zoons
en haar man. Haar dochters en schoonzoon en kleindochters, maar ook vrienden om
hen heen spraken woorden van liefde en waardering. Prachtig dat je met bijna 88 jaar
nog zo verbonden kan zijn met de mensen om je heen. Ook psalm 139 werd gelezen,
waarin de psalmist spreekt dat God ons ten diepste kent, onze gedachten al van verre
doorziet. Zo mochten we Hanny Drost loslaten en het vertrouwen dat God haar kent
en liefheeft.
Troostrijke woorden voor allen die haar moeten missen. De laatste periode van haar
leven waren haar kinderen ook veel bij haar en haar dochter Els zong voor haar de
woorden van een oud lied:
Groot is uw trouw,
o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
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Wij wensen haar kinderen, Tië en Ina, Els en José, Marja, Dita en Nico, Meindert, Hanny en Marco, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte in dit verlies en dat zij zich
mogen troosten aan de goede herinneringen aan Hanny Drost.

VAN AKKE BLOEM
Hallo allemaal,
Na 10 weken uit de “vaart” te zijn geweest ben ik nu via het droogdok weer naar huis
gekomen, het “gewone leven” weer in.
Lieve mensen, heel hartelijk dank voor de vele telefoontjes en prachtige kaarten met
lieve woorden en bemoedigingen erop, super!
Als mensen je schrijven “ik mis je of wij missen je in de kerk”, dan sterkt dat je wel en
het is heel lief.
Ook namens Herman veel dank

VAN DE VOORZITTER
Jan Prij
Aan het begin van de vakantieperiode hadden we op 4 juli de gemeenteavond over
de fusie met aansluitend een kerkenraadsvergadering en na de vakantie vergaderde
het moderamen op 21 augustus.
De gemeenteavond, waar 33 gemeenteleden aanwezig waren, werd geopend door
de voorzitter met een hartelijk welkom en het lezen van 1 Cor 1 vers 10. Na een korte
toelichting werd de opening beëindigd met het zingen van Tussentijds 5 vers 1. Vervolgens geeft de voorzitter aan de hand van enkele sheets een toelichting:
1. Waarom we willen fuseren; omdat er meer is dat ons bindt dan ons scheidt.
2. Waarom we nu pas fuseren; omdat het niet lukte om in overleg met de omliggende gemeenten een voor alle partijen acceptabele grens te kunnen vaststellen, is aan de classis gevraagd de grens vast te stellen.
3. De Plaatselijke Regeling. In het bijzonder enkele noodzakelijke actualiseringen op
de in 2006 vastgestelde Plaatselijke Regeling. De tekst over het inzegenen van
het ‘homohuwelijk’ gaf aanleiding tot vragen. De voorzitter zegt toe in de KR te
bespreken om de tekst zo aan te passen dat in de regeling voor de inzegening
geen onderscheid wordt gemaakt tussen de vorm en aard van de relatie.
4. De grens van de Protestantse Gemeente. De grens bestaat voorlopig uit de omhulling van de grenzen van de Gereformeerde Kerk van Schagen e.o. en de Hervormde Gemeente te Schagen c.a. Wanneer de Gereformeerde Kerk van Dirkshorn en/of de Gereformeerde kerk van Krabbendam en/of de Hervormde Gemeente Zijpe besluiten te fuseren tot een Protestantse Gemeente (PG), zal de
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betreffende grens opnieuw worden vastgesteld. Voor de duidelijkheid wordt nog
eens gesteld dat de grens alleen gevolgen heeft voor nieuw ingekomen leden.
5. Afronding van de formele procedure. Na het horen van de gemeente neemt de
KR een besluit en doet een formeel verzoek tot goedkeuring van de fusie aan de
classis. De classis vraagt hierover advies aan het Regionaal College van Beheerszaken. Als dit positief is zal de akte bij de notaris passeren. Op dat moment is de
fusie een feit.
6. Wat gaat er veranderen? In het gemeentewerk niets; wel wordt de administratie
eenvoudiger. Een ander punt is dat we niet meer terug kunnen… maar dat willen
we ook niet!
Hierna worden diverse vragen beantwoord:
a) Op een vraag van Wim Voorbraak wordt uitgelegd dat doopleden vanaf 18 jaar
stemrecht hebben. Formeel staat het ambt open voor belijdende leden. In het
formulier voor de bevestiging van ambtsdragers moeten vragen worden beantwoordt die overeenkomen met de vragen die bij het doen van belijdenis beantwoord moeten worden. Dit betekent dat een dooplid ook ambtsdrager kan worden omdat door de beantwoording van de vragen hij tegelijk belijdenis doet.
b) Wik de Visser is erg blij en dankbaar dat de fusie nu eindelijk tot stand komt. Hij
prijst de rol van de kerkenraad.
c) Johan Tuinstra vraagt of er nog aparte besluiten genomen moeten worden door
de Hervormde KR en Gereformeerde KR. De voorzitter legt uit dat dit in een gezamenlijke vergadering gaat gebeuren.
d) Henk Rieffe vraagt wat er gaat gebeuren met de kerk van Eenigenburg als er in
de toekomst een PG Harenkarspel wordt gevormd met een zodanige grens dat
deze kerk op het grondgebied van deze PG ligt. Uitgelegd wordt dat de kerk eigendom blijft van de PG Schagen.
De voorzitter constateert dat de aanwezigen unaniem positief zijn over de fusie en
zegt toe dit in te brengen in de besluitvormende vergadering van de KR waarbij de
tekst over de inzegening van het ‘homohuwelijk’ aangepast zal worden.
Hierna wordt de vergadering na dankzegging aan de aanwezigen afgesloten met het
zingen van Tussentijds 1 vers 1, 2 en 3.
In de aansluitende kerkenraadsvergadering wordt na de opening en behandeling en
vaststelling van de notulen van eerdere vergaderingen overgegaan tot de besluitvorming over de fusie tot een PG Schagen.
1.

De Plaatselijke Regeling wordt goedgekeurd met de volgende aanpassingen:
o In de tekst van de Plaatselijk Regeling staat nu: Levensverbintenissen van twee
personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond
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2.

3.

van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. De toevoegingen
die er eerst stonden over een aparte werkwijze voor deze verbintenissen worden geschrapt.
o Opgenomen wordt dat de kerkelijk werker (Louise) vaste deelnemer met
stemrecht is van de vergaderingen van KR en Moderamen.
De gemeente gehoord hebbend besluit de kerkenraad unaniem tot fusie van de
Hervormde Gemeente Schagen c.a. en de Gereformeerde Kerk van Schagen e.o.
Het Besluit moet nu worden ondertekend door de voorzitters en secretarissen
van de kerkenraad, college van diakenen en college van kerkrentmeesters van HG
en GK. Omdat sinds 1996 deze colleges gezamenlijk zijn worden de betreffende
bestuurders staande de vergadering in deze functies benoemd. Dit zijn:
o De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Schagen c.a.: G. Tuinstra-Krol,
preses en B. Lucas, scriba.
o Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Schagen
c.a.: J.J. Mechielsen, voorzitter en W. Vrolijk, secretaris,
o Het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Schagen c.a.: A.J.
Nijenhuis-Grouwstra, voorzitter en H.C. Rieffe, secretaris,
o De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Schagen e.o.: J. Prij, preses en
W.J. Kramer, scriba,
o Het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk van Schagen
e.o.: G.J.J. Udink, voorzitter en J.A. de Jonge, secretaris,
o Het college van diakenen van de Gereformeerde Kerk van Schagen e.o.: A.
Ros-Thijms, voorzitter en B. Nieuwland, secretaris.
Ondertekening van het Besluit tot fusie door de genoemde leden.

Voorzitter Jan Prij tekent

Kerkrentmeester Wouter Vrolijk tekent
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Na dit historische moment gaan we verder met de presentatie van het eindrapport
van de Commissie Gemeente Opbouw. Ds Aten licht dit rapport toe aan de hand van
enkele sheets. Deze behandeling is bedoeld als informatie zodat we hier na de vakantie besluitvormend verder kunnen. Het vervolg van de vergadering bestaat uit informatie en rapportage over lopende zaken.
In de moderamenvergadering van 21 augustus, de eerste na de vakantie, worden
vrijwel uitsluitend lopende zaken besproken. Enkele punten die hier genoemd kunnen
worden zijn:
1) De beide pastores zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de startzondag.
Hier zal muziek centraal staan.
2) Er is een kerkenraadsbezinningsdag op zaterdag 19 oktober. Een commissie is
bezig met de voorbereiding. Bijzonder onderdeel is dat alle deelnemers gevraagd
is om een niet kerklid te interviewen over haar/zijn beeld en verwachting van de
kerk. Ds Marina Slot ondersteunt ons bij deze bezinningsdag.
3) De voorzitter en scriba hebben een voortgangsgesprek gevoerd met Michiel en
bevindingen doorgenomen. Vastgesteld is dat het werkplan niet aangepast behoeft te worden. Om gestructureerd ervaringen van de gemeente te krijgen is besloten een klankbordgroep in te stellen. Deze bestaat uit Riek Schreuder, Henk
van Zanten en Bart Doedens.
4) Er is een jeugdwerker aangesteld waarmee we op de komende KR vergadering
kennis hopen te maken.
5) We zijn heel blij dat Ilse Broeksma onze nieuwe jeugdouderling wil worden.
Hierdoor is een belangrijke vacature, die eind oktober door reglementair aftreden van Wijnand Kramer ontstaat, vervuld. Ook zijn we (en ondergetekende in
het bijzonder) erg blij dat een opvolger gevonden is voor de aftredende voorzitter en wel Bettina de Leeuw den Bouter.
6) Er zijn door reglementair aftredende ambtsdragers en interne verschuivingen
nog diverse vacatures voor diaken en ouderling. Gemeenteleden worden

opgeroepen namen voor kandidaten op te geven bij de kerkenraad.
7)

Er is kerkvisitatie op 9 oktober. Dit is een soort huisbezoek van door de classis
aangestelde visitatoren aan de kerkenraad met het doel te vernemen hoe het
gaat in onze gemeente. ’s Middags wordt door de visitatoren gesproken met de
beide pastores en ’s avonds met gemeenteleden en kerkenraad. Het programma
is:
19.00 - 20.00 uur: gemeentespreekuur. Hier zijn alle gemeenteleden welkom.
20.00 - 20.30 uur: kerkenraadsvergadering zonder predikant en kerkelijk
werker
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8)

20.30 - 22.00 uur: kerkenraadsvergadering met predikant en kerkelijk
werker.
Er is nog geen bericht van de classis over de goedkeuring van de fusie. Wel kan
gemeld worden dat de berichtgeving in de krant geen bezwaren heeft opgeleverd.

VAN DE DIACONIE
Arjan Plomp
De afgelopen tijd is de diaconie actief geweest op een aantal gebieden. Daarvan willen
wij kort verslag doen.
Naast een bezoek aan het jeugddorp De Glind van de Rudolphstichting, waarover via
een gemeenteavond uitgebreid verslag is gedaan, hebben we in het afgelopen najaar
ook een bezoek gebracht aan de regionale voedselbank Kop van Noord in Anna
Paulowna. Dit bezoek is alweer enige tijd terug afgelegd, maar we waren hiervan erg
van onder de indruk. Elke week worden meer dan 100 voedselpakketten op een erg
klein oppervlak bij elkaar gesorteerd met een aantal hardwerkende vrijwilligers. De ISD
Kop van Noord-Holland bepaalt feitelijk wie in aanmerking komt voor een voedselpakket. Regel is dat voedselbanken zelf geen voedsel aankopen, maar alles verzamelen uit
overgeschoten partijen voedsel. Het benodigde geld wordt gebruikt voor de huur van
de sorteer- en kantoorruimte, de energierekening (koeling van het voedsel etc),
brandstof voor het ophalen van partijen voedsel en de distributie van de pakketten en
tot slot voor vaste lasten om administratief werk uit te kunnen voeren. Door een teruglopend budget en een toenemend aantal afnemers van de voedselpakketten is de
steun van onze kerk meer welkom dan ooit!
In het vorige nummer van Onze Kerk bleek dat er aan meerdere fietssponsortochten is
deelgenomen door diverse kerkleden, inclusief de Rabo fietssponsortocht van 8 juni.
Hoewel een foto was opgenomen, hierbij ook nog een schriftelijk verslag. De Rabobank sponsort stichtingen en verenigingen via een jaarlijkse sponsortocht. Per deelnemer wordt 25 euro sponsorgeld uitgekeerd tot een maximum van 10 deelnemers.
Ger Dekker had deze tocht georganiseerd voor de diaconie en het maximale aantal
deelnemers gevonden. We hebben ongeveer 32 km gefietst. De route liep vanuit
Schagen naar ’t Zand, waar we een stempelpost hadden bij korenmolen “de Hoop”
aan de Parallelweg. Deze molen is recent verhuisd en erg mooi gerestaureerd. Het
uitzicht op de omloop was geweldig (helemaal als de bollen nog in bloei hadden gestaan). Daarna liep de route naar een stempelpost in verenigingsgebouw ’t Centrum in
Stroet en tenslotte naar Schagen. Met 3 uur fietsen, stempelen en pauzeren is 250
euro bij elkaar gebracht. De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld en geschonken aan
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stichting Jan Van. Alle fietsers: hartelijk dank! Voor de rest: er is volgend jaar vast weer
een sponsortocht.
Eind juni heeft de diaconie samen met rentmeester Johan Monden van het Kantoor
Kerkelijke Goederen de verpachte landerijen geschouwd en met vier pachters gesproken. Schouwen betekent hier alleen maar het bezit, en de staat waarin het verkeert,
bekijken. Het heeft dus geen relatie met het werk van het Hoogheemraadschap. Dit
was zeker tien jaar niet meer uitgevoerd en dus de hoogste tijd om weer eens op te
pakken. De rentmeester heeft ons uitgebreid geïnformeerd hoe hij te werk gaat en
welke zaken er spelen bij onze verpachtingen. Daarnaast is dus met enkele pachters
gesproken over zeer uiteenlopende, mooie en minder mooie onderwerpen. Fascinerend was het bezoek aan een verwerkingslijn van een wortelteler: een hoog geautomatiseerde lijn voor het wassen, koppen en schillen van winterpeen. Twee foto’s van
deze dag zijn bijgevoegd. De schouw is uiteraard op een traditionele wijze afgesloten
met een etentje.

Schouwwerkzaamheden diakenen

RAAD VOOR VIEREN & LEREN
Adriaan Rodenburg
Na een korte vakantie is de RV&L eind augustus weer bij elkaar gekomen. Met name
de voorbereiding van de startzondag (zie elders in Onze Kerk) en het opstellen van de
activiteitengids vergden de nodige tijd. Door enkele leden van de RV&L is het programmaboekje voor het seizoen ’13-’14 samengesteld. Een opsomming van kringen en
gespreksgroepen, een filmavond en een gastspreker en verdere activiteiten. De gids
wordt uitgereikt op de startzondag.
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Twee data zijn nog niet bekend.
De voorstelling ‘Morgen zal hij komen’ van ds. Derk Floors komt naar Schagen. Maar
nog niet bekend is wanneer.
Ook Andries Knevel mogen we dit seizoen begroeten. Waarschijnlijk komt hij in maart
of april volgend jaar.
Overigens kunnen er ‘zomaar’ extra activiteiten worden georganiseerd die uiteraard
via Onze Kerk en de zondagse mededelingen worden bekend gemaakt
De Commissie Gemeenteopbouw (CGO) heeft een rapport uitgebracht over de toekomst van onze protestantse gemeente Schagen. De conclusies zullen bekeken worden door onze Raad. In het bijzonder wat betreft de consequenties voor onze werkzaamheden. Nu al lijkt een voorzichtige gevolgtrekking te zijn dat de RV&L uitbreiding
van haar werkzaamheden kan verwachten. En dat betekent dat we op zoek gaan naar
extra leden, waarbij een betere afspiegeling naar leeftijd wordt nagestreefd. Kerk zijn
doe je met elkaar, ook organisatorisch.
Onze volgende vergadering is op 19 september a.s. Voor vragen en suggesties kunt u
contact opnemen met Henk Rieffe, h.rieffe@kpnplanet.nl, of een e-mail sturen aan
rvl@pgschagen.nl

PELGRIMSTOCHT SANTIAGO DE COMPOSTELA
Annemarie Ros
Woensdag 4 september vertrek ik richting Saint Jean
Pied du Port, Zuid-Frankrijk, om de volgende dag aan
mijn pelgrimsroute naar Santiago de Compostela te
beginnen. Deze eeuwenoude route, bij veel gemeenteleden wel bekend, beslaat ongeveer 800 kilometer.
Deze route, ook wel Camino Frances genoemd, loopt
via de Pyreneeën langs het noorden van Spanje met als
eindpunt de rustplaats van Sint Jacobus. Nu ik aan het
einde gekomen ben van mijn studie en voor een nieuwe periode sta, wil ik graag deze route te voet afleggen.
De wens om dit te doen is er al jaren. Nu is een goed
moment om de pelgrimsroute eindelijk te gaan lopen.
Ik hoop midden oktober aan te komen in Santiago de
Compostela. Tijdens de route zal ik een blog bijhouden. Deze komt op de website van
de kerk te staan. Eventueel kunt u daar uw reactie kwijt.
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Sponsoring
Ik wil deze route niet alleen voor mezelf lopen. Als diaconielid ben ik nauw betrokken
bij onze actie voor jeugddorp De Glind. De Glind is een dorp waar verschillende kinderen zich positief kunnen ontwikkelen. Of ze nu verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn,
psychische of gedragsproblemen hebben, het blijven kinderen die hulp nodig hebben.
De Rudolphstichting wil een omgeving bieden waarin deze kinderen kunnen leren
spelen, leren wonen en leren werken. Met deze pelgrimstocht hoop ik geld in te zamelen voor De Glind. Mocht u mij willen sponsoren, dan kan dat door een bedrag over te
maken op de diakonierekening: t.n.v. 14.61.41.350 Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen e.o. onder vermelding Camino Annemarie. Dan weet onze penningmeester dat het voor deze actie is bedoeld. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

VAN DE ADMINISTRATEUR
Brenda Plak
Opbrengst collectes
2e kwartaal 2013
1e

2e

Totaal

kerk

diaconie

7-4-2013

€ 104,65

€ 104,16

€ 208,81

€ 104,65

14-4-2013

€ 118,96

€ 107,50

€ 226,46

€ 118,96

21-4-2013

€ 104,85

€ 98,59

€ 203,44

€ 104,85

€ 98,59

€ 27,55

€ 23,50

€ 51,05

€ 27,55

€ 23,50

28-4-2013

€ 77,10

€ 87,31

€ 164,41

€ 77,10

€ 87,31

5-5-2013

€ 101,05

€ 146,83

€ 247,88

€ 101,05

12-mei

€ 92,90

€ 86,90

€ 179,80

€ 92,90

19-5-2013

€ 121,65

€ 124,25

€ 245,90

€ 121,65

26-5-2013

€ 160,99

€ 160,99

€ 160,99

2-6-2013

€ 190,89

€ 190,89

21-4-2013

26-5-2013

E'burg

E'brug

€ 29,29

€ 24,68

€ 53,97

€ 29,29

€ 68,95

€ 76,68

€ 145,63

€ 68,95

16-6-2013

€ 80,17

€ 90,49

€ 170,66

€ 80,17

Bestemming

€ 104,16
€ 107,50

kerkmuziek

missionair werk
schagen
€ 146,83

Amnesty

€ 86,90
€ 124,25

zending

€ 24,68
€ 76,68

de Anloup

€ 90,49

23-6-2013

Valkkoog

€ 152,44

€ 152,44

€ 152,44

30-6-2013

Valkkoog

€ 77,80

€ 72,79

€ 150,59

€ 77,80

€ 72,79

€ 1.509,24

€ 1.043,68

€ 2.552,92

€ 1.318,35

€ 588,42
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afdracht
afdracht

€ 190,89

9-6-2013

Totaal

diaconie

€ 223,51

€ 422,64

Incasso bijdrage nieuw liedboek
Leden, in de tweede week van september zullen de bedragen voor het nieuwe liedboek geïncasseerd gaan worden. Dus heeft u een machtiging afgegeven en ondertekend dan wordt het bedrag geïncasseerd in de week van 9 tot en met 15 september
2013

VAN HARTE GEFELICITEERD!!
Annemarie Voorbraak
En waarmee dan wel zult u denken. Nu, u heeft hem vast al zien staan. Nog verscholen onder een zwarte hoes, de “nieuwe” piano. Veel eerder dan gedacht konden wij
deze zomer op zoek naar een instrument waarmee wij weer jaren vooruit kunnen. Dat
is dus gelukt. Op een mooie dag in juni zijn wij met 4 mensen naar Barneveld afgereisd
om met eigen oren te horen wat de leverancier van de piano voor ons had uitgezocht.
Natuurlijk kon dat niet zonder Annelies Komen. Zij is immers onze “huis” pianiste. Wij
kunnen al heel lang genieten van haar mooie spel en dat was voor mij ook de achterliggende gedachte, vorig voorjaar, om toch maar eens te gaan sparen voor een andere
piano. En nu staat hij er dan. Hij viel ook duurder uit dan het bedrag dat op dat moment in onze spaarpot zat. Maar met het vertrouwen dat dat wel goed zou komen is
hij toch aangeschaft en afgeleverd. Dank zij twee grote giften, maar ook dank zij het
gefröbel dat op de Westfriese markten en de zondagen is verkocht. We moeten de
balans nog opmaken, maar het ziet er goed uit. Op zondag 22 september, de startzondag, wordt de piano officieel in gebruik genomen. Natuurlijk zal Annelies er dan op spelen.
Wij hopen heel lang en heel vaak gebruik te
kunnen maken van deze prachtige piano. Niet
alleen in kerkdiensten, maar ook zijn wij nu
natuurlijk een goede locatie voor de verhuur
om concerten te geven.
We zoeken nog naar een goede vaste plek. Ook
sparen we door om hem in een goede conditie
te houden. Over een half jaar gaan we beoordelen of er een zgn. “life-safe”nodig is. Dat is een
instrument om o.a. ervoor te zorgen dat luchtvochtigheid, en dus de piano, goed blijft. Spaart
u mee?
Nogmaals: Van Harte. Ik wens u net zoveel plezier van deze piano als het mij heeft gegeven
om te zorgen dat hij aangeschaft kon worden.
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GESPREKSGROEPEN LOUISE KOOIMAN
Louise Kooiman
Ouderengespreksgroep
Op dinsdag 10 september zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de Grote
Kerk op de Markt, het zal zijn in de Hans Leijdekkers zaal.
Het thema zal zijn: Elke stem telt.
Misschien sta je er niet altijd bij stil: maar iedereen heeft een stem, om te zingen, te
praten, te huilen, te schreeuwen enz.
Iedereen is van harte welkom om daar samen over door te praten.
Bijbelgespreksgroep
Op woensdag 6 november a.s. is de volgende bijbelgesprekskring in de Grote kerk op
de Markt. We beginnen om 14.00 uur.
Het thema zal zijn: “Over het begin”. De zondvloed.
Hoe lezen we de eerst hoofdstukken uit de bijbel.
Iedereen is van harte welkom.

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN
Adriaan Rodenburg
6 oktober
Bij het verschijnen van dit nummer van Onze Kerk is de eerste vesper van het 18e seizoen op 1 september al weer achter de rug. De Laurenscantorij Haringhuizen heeft
dan gezongen en diaken Piet Steur uit Schagen heeft de overweging gehouden.
Ook in oktober bekende gezichten. De Schager Cantorij o.l.v. Wijnand Kramer, oh nee,
die is dan naar Turkije. Jan Bruin? Ook naar de Oriënt. Wim Rijnsburger? Zit ook in het
Ottomaanse rijk. Dan een beroep op een ‘oude’ bekende: Hanneke Muntjewerf. Hanneke, bedankt voor je invallen. Bauke Klootwijk vervangt Hanneke op het orgel en
emeritus pastoor Jan van Diepen uit Den Helder is de liturg.
De kerk is op 6 oktober om 4 uur open, tien voor 5 luidt de klok en de viering begint
om 5 uur. Dringend verzoek uw auto buiten het dorp te parkeren.

CONTACTPERSOON VOOR HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP
Michiel Aten
‘De Bijbel dichtbij brengen.’
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Dat is de missie van het Nederlands Bijbelgenootschap. Samen met 146 andere bijbelgenootschappen in de hele wereld is het daar al bijna 200 jaar mee bezig. Zowel in het
binnen- als in het buitenland steunt het NBG veel projecten om de missie te verwezenlijken. Om dat te kunnen realiseren is het mede afhankelijk van de hulp van vrijwilligers.
In 2014 bestaat het NBG 200 jaar. In verband daarmee zullen er in dat jaar diverse
activiteiten worden georganiseerd. Ook daarbij is de inbreng van de contactpersonen
van groot belang.
Wilt u helpen?
Omdat er op dit moment bij de PG Schagen geen contactpersoon is, zoekt het NBG
iemand die deze taak – die gemiddeld ongeveer twee uur per maand kost - op zich wil
nemen.
Informatie
Op de website www.bijbelgenootschap.nl is veel informatie te vinden over het werk
van het NBG. Voor verdere inlichtingen over de functie van contactpersoon kan een
belangstellende vrijblijvend contact opnemen met één van de ondergetekenden.
24 september
Daarnaast is het mogelijk om vrijblijvend een vergadering van contactpersonen uit de
regio te bezoeken. Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 24 september 2013
in de Grote kerk in Schagen, aanvang 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst worden de
plannen voor het komende seizoen – inclusief die voor het jubileumjaar – besproken.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
Henk Ruiter
Ds. Michiel Aten
Nederlands Bijbelgenootschap
T 0224-850664
Regiocoördinator Noord/West
E m.c.aten@hotmail.nl
T 023-5146141
of
M 06-21287673
E hruiter@bijbelgenootschap.nl

Welkomstcomité Kerken Schagen na 45 jaar gestopt!
Wim Voorbraak
Welkomstcomité Kerken Schagen na 45 jaar gestopt!
We gaan terug in de tijd: 5 september 1968. De rand van bewoond Schagen wordt dan
nog gevormd door Beethovenlaan, Westerweg , Zuiderweg en spoorlijn maar een begin is gemaakt met het grondwerk voor de nieuwe wijken Groeneweg en Waldervaart.
Schagen verwacht veel nieuwe inwoners ! In een huiskamer aan de Parallelweg bij de
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fam. van Ketel, ontstaat het plan om, als in Heerhugowaard, die nieuwe inwoners namens de kerken te gaan verwelkomen met een bloemetje.
Vooral dames, steeds van verschillende kerken gaan dan, twee aan twee, de deuren
langs met een bloemetje en een folder met informatie over, in de eerste jaren, de
Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, de Rooms Katholieke Kerk en
de Doopsgezinde Gemeente. Het Comité werd ondergebracht bij de Raad van Kerken.
Jaren ging dit zo door, het aantal nieuwe adressen nam toe. Om de organisatie rond te
krijgen werden de koppels eenlingen, maar met veel enthousiasme bleef iedere nieuweling in Schagen hartelijk welkom geheten worden. Tot afgelopen jaar.
In de 45 jaar dat het Welkomstcomité bestaat is de samenleving, ook die van Schagen,
langzaam veranderd. We trekken ons meer en meer terug achter onze voordeur. Een
gemeend welkom van een vreemde, in het geval van de dames van het Welkomstcomité, iemand van een kerk, wordt regelmatig met argwaan begroet en soms beantwoord met “waar bemoeien jullie je mee”. Ook op kerkelijk gebied zijn er dingen veranderd. De Gereformeerde Kerk en Nederlandse Hervormde Gemeente gingen samen
verder als Protestantse Gemeente Schagen. De Baptisten Gemeente en de Volle Evangelie Gemeente kwamen er als kerkgenootschappen in Schagen bij. En de wetgeving,
speciaal daar waar het om privacy gaat, is veranderd. Dit is de belangrijkste reden dat
B&W van Schagen dit voorjaar besloten om geen adressen van nieuwe inwoners meer
aan het comité te verstrekken. Als gevolg hiervan houdt het comité na 45 jaar op te
bestaan.
Op 26 juni is in de zaal van het Volle Evangelie Gemeente aan de Hoep door Mw. Gré
Bakker, het langst meelopende lid, een overzicht gegeven van het wel en wee in de
afgelopen jaren. Vele namen passeerden de revue, steeds slaagde men er weer in een
coördinator en nieuwe medewerkers te vinden. Het stuwende werk van Pastoor Jan
van der Stok kan hier niet onvermeld blijven.
Aan het eind van de avond is het comité opgeheven en werden alle medewerk(st)ers
in de bloemen gezet door de voorzitter van het comité, Mw. Liesbeth Dros.
Ook vele dames uit onze gemeente hebben al die jaren hun meegedaan met het
werkt. Mw. Ineke van deWoude
was tot het laatst als bezoekster
aan het comité verbonden.

Mevrouw Gré Bakker ontvangt de
bloemen van Liesbeth Drost. Zij
maakte 37 van de 45 jaar mee als
coördinator-bezoekster mee.
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550 JAAR MARKTRECHTEN, EEN GROOT FEEST OOK VOOR DE KERK!
Wim Voorbraak
Nu alle tentoonstellingsattributen zijn teruggegaan naar de musea en huiskamers waar
ze vandaan kwamen, de kerk is aangedweild en de stoelen teruggezet is het tijd voor
een terugblik. En dat is er een met veel voldoening. Werd de Grote Kerk door de
meeste Schagenezen tot nu toe alleen vanaf het terras bekeken, velen van hen zijn nu
ook binnen geweest. Naar schatting meer dan 2000 bezoekers maakten de wandeling
via de Hans Leijdekkerszaal, de crècheruimte, langs de verschillende kramen naar de
kerkzaal. Wat bij binnenkomen vooral indruk maakte, zo kreeg ik mee uit de reacties,
is het monumentale orgel. Voor ons als geregelde kerkbezoekers niet meer bijzonder
maar voor mensen die niet vaak in een kerk komen dus wel. Blijkbaar is het zo dat
wanneer je met de kerk vertrouwd bent ook op vakantie gemakkelijk bij andere kerken
naar binnen stapt met imposante orgels. Dat is bij mij tenminste zo. Ik heb gemerkt
dat dit niet het geval is met veel van de bezoekers die ik gesproken heb. Men komt
vaak niet verder dan het aansteken van een kaarsje. Daarom is dit weekend pure winst
geweest ook voor ons als kerk. Met de tentoonstelling is de drempel om de kerk binnen te gaan weer een stukje lager geworden.
De opening van de tentoonstelling ging met nog al wat officieel vertoon gepaard met
de ontvangst van mensen (Willem van Beieren en Johanna van Hodenpijl) die we alleen van de straatnaam kennen die naar hun genoemd is, maar aan de basis stonden
van de acte die Schagen tot marktplaats voor de omgeving heeft gemaakt.
Zij werden toegezongen door een viertal minstreels waarvan ik er drie
herkende als leden van onze cantorij.
Objecten uit de vitrine van de RK Christoforus parochie tijdens de tentoonstelling lieten zien dat de geschiedenis van de kerk op de markt zelfs nog veel verder teruggaat
dan 550 jaar. Ook dat moeten we ons realiseren. Maar een feest met bijvoorbeeld
1100 jaar kerk op de Markt zal er wel nooit komen.
Ook de akoestiek van de kerk werd geroemd zowel tijdens het solo optreden van
Quinty Baars die zichzelf begeleidde aan de piano bij het zingen van popsongs, als de
Schager Harmonie. Zulke concerten vragen ook om meer. U leest daar meer over op
onze website.
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Bezoek van bewoners van de Bron,
Caegstate en Magnushof

In afwachting van Willem en Johanna

Willem en Johanna

Tentoonstelling

Schager harmonie

Kerkdienst tussen de kramen
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Tenslotte de kerkdienst “tussen de kramen”. Naast vakantiegangers maakte nog een
grote groep mensen betrokken bij de stands de kerkdienst mee. Met veel improvisatie
werd voor iedereen een plek gevonden. Ook weer een ervaring voor wie er bij was,
speciaal voor hen die zoiets voor het eerst mee maken. Zonder tentoonstelling was dit
niet gebeurd!
Daarom een compliment voor de kerkrentmeester dat ze deze uitdaging de kerk te
promoten aangedurfd hebben. Het is voor herhaling vatbaar zou ik zeggen. Verspreid
over dit blad vindt u foto’s van het weekend. Ook is er een filmpje op Youtube te zien,
bereikbaar via onze website www. pgschagen.nl

KERSTKOOR-- KERSTKOOR-- KERSTKOOR-- KERSTKOOR-- KERSTKOOR-- KERSTKOOR—KERSTKOOR
Wijnand Kramer, Cantor.
Het Schager Kerstkoor zal ook dit jaar weer van de partij zijn voor de viering van kerstavond in onze kerk. Na een informatieronde over de deelnemers bleek dat 75% van de
antwoordende deelnemers voortzetting van het koor zouden toejuichen. We hebben
een pianist gevonden die ons zal ondersteunen hoewel hij niet alle repetities zal kunnen helpen wegens andere verplichtingen. Maar daar hoeven we ons geen zorgen
over te maken, veel kan worden gedaan met vereenvoudigde piano ondersteuning en
a capella. Leidt tot verbluffende resultaten.
Voor de dirigent hebben we langer moeten zoeken en een eerdere toezegging kon
wegens andere afspraken niet doorgaan. Ik heb toen besloten zelf de koordirectie op
mij te nemen.
Inmiddels is ook met ds Aten de kerstdienst doorgenomen en hebben we een mooie
liturgie kunnen samenstellen. Veel van het bestaande repertoire is overeind gebleven,
het nieuwe liedboek geeft ook nieuwe aanknopingspunten met Kerst en er is een uitgebreid repertoire aan Engelse carols.
Alle deelnemers van vorig jaar zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen voor hernieuwde deelname. Mensen die nog niet eerder hebben gezongen bij dit koor en het
dit jaar zouden willen proberen kunnen zich per mail tot mij wenden onder vermelding
van naam, adres, telefoonnummer en stemsoort.
Het wordt met nieuwe muzikale (bege)leiding anders maar hopelijk niet minder vertrouwd.

28

De repetities zullen starten op zondag 27 oktober en telkens elke zondag plaatsvinden
tot de kerst, aanvang zal zijn half twaalf en duren tot ongeveer één uur. Verdere bijzonderheden zult u lezen in de mail/brief die oud deelnemers thuis zullen ontvangen
en nieuwe deelnemers na opgave zullen ontvangen.

CANTORIJ
Wijnand Kramer, Cantor.
Het nieuwe seizoen gaat weer van start en dus begint voor de cantorij weer de wekelijkse oefening voor de ondersteuning van onze diensten. Het ziet ernaar uit dat we dit
seizoen mogen beginnen met het verwelkomen van enkele nieuwe leden. Dat is iets
waar we altijd naar uitkijken. Wilt u eens proberen of de cantorij iets voor u zou kunnen zijn kom dan gerust op een maandagavond binnenlopen tegen 8 uur. We repeteren elke maandag in de Hans Leijdekkerszaal van acht tot kwart over negen. Daarna
drinken we met degenen die daar tijd voor hebben nog gezellig een kopje koffie. De
introductie van het nieuwe liedboek is voor ons een uitdaging en we zouden nog wel
plaats hebben voor sopranen en alten die met ons deze uitdaging aan willen gaan.
Naast de wekelijkse bijeenkomsten zal er ook begonnen worden met een- of tweemaandelijks oefening in stemvorming en koorvorming. Deze oefeningen zullen plaatsvinden op een nader te bepalen zaterdag morgen en niet langer duren dan twee uur.
Ik hoop ook u binnenkort bij onze cantorij te mogen begroeten.

BEDANKT!
Op 5 juni kregen wij bezoek namens de kerkenraad vanwege ons 50 jarig huwelijk,
door mevr. L. Kooiman en mevr. I. Schenk met een prachtig boeket bloemen.
Namens mijn man en mijzelf, wil ik u heel hartelijk danken voor het bezoek en de
bloemen.
Wij kunnen terugkijken op een heel fijne en gezellige dag samen met onze kinderen
kleinkinderen familie en vrienden.
Met de hartelijke groeten van Fam. P.A. de Graaf

STICHTING SCHAGEN – ROEMENIE
Leo Witte
De voorbereiding voor de kledingactie naar Cristuru Secuiesc begint te vorderen.
Het is bijna zover dat er een oproep gedaan wordt op de wekelijks mededelingen
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voor hulp om de vrachtwagen te laden. Er staat al ruim 20 m3 ingepakt en we zijn
nog niet eens klaar met selecteren van de kleding. Het is een flinke klus. De herenen dameskleding uiteraard apart. Dan hebben we nog de extra grote maten. Kinderkleding, schoenen, speelgoed, beddengoed, tassen en nog meer. Alles netjes
ingepakt zodat het zo min mogelijk ruimte inneemt en het netjes op tafel komt in
onze tijdelijke ‘Holland Shop’. En dan te bedenken dat de hele voorraad in een dag
of acht in Roemenië de deur uit gaat.
Voor het schoonmaken van de ruimte die we in Cristuru Secuiesc mogen gebruiken
en het uitladen van de vrachtwagen worden we aldoor geholpen door het personeel van het kindertehuis, gemeentewerkers en vrijwilligers van de brandweer.
Voor zover nu bekend, zijn we eind september vertrokken. We hebben er weer zin
in.
Het rekeningnummer van de bank is gewijzigd omdat we bij de huidige bank in de
toekomst kosten moeten betalen. We vinden echter dat er zoveel mogelijk geld dat
binnenkomt in Roemenië terecht moet komen en niet bij de bank. Het nummer is
vanaf nu 13.83.68.988, RABO-bank Schagen.
Indien u kleding of aanverwante spullen heeft kunt u contact opnemen met fam.
Witte, tel. 0224 298195 of fam. v.d. Berg, tel. 0224 214102

VERSLAG CLASSIS VERGADERING
Annie van den Idsert, scriba-notulist
Kort verslag van de Classicale Vergadering op donderdag 30 mei te Den Helder.
In de opening, verzorgd door ds. W. Keuning, predikant van de Vredeskerk te Den Helder, werden, naar aanleiding van de toespraak van Paulus op de Pinksterdag, enkele
gedachten over Pinksteren gegeven.
De vergadering werd bijgewoond door 24 afgevaardigden van 30 gemeenten en 14
belangstellenden.
Hoewel er zes gemeenten tegenstemden is er een besluit genomen tot het aanstellen
van een Classicale Jeugdwerker voor twee uur. De lasten hiervan zullen verdeeld worden over de kerkelijke gemeenten van de Classis.
De kascommissie had de jaarrekening over 2012 in orde bevonden en in de Classicale
Vergadering is deze goedgekeurd.
Ook werden de diverse jaarverslagen van de werkgemeenschappen en de commissies
van bijstand goedgekeurd.
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Ds. F. J. van der Wind, voorzitter van de Classicale ZWO commissie, gaf een toelichting
op de laatst gehouden activiteiten betreffende Israël en Palestina. Er zal een medewerker van Kerk in Actie uitgezonden worden voor onderwijs aan het Bethlehem Bible
College in Bethlehem. De zendende gemeente zal Schagen zijn en de Classis Alkmaar
heeft daarmee opnieuw een binding met Israël/Palestina. Voor Mw. Meta Floor wordt
een medewerker benoemd met een gewijzigde taakomschrijving. Deze medewerker
zal tevens parttime verbonden zijn met de afdeling Zending van de PKN.
Prof. dr. H. Noordegraaf bracht vervolgens het bezinningsonderwerp
"De kerk en de Wet maatschappelijke ondersteuning" (WMO) ter sprake.
In 2007 is de WMO ingevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid van zorg en
welzijn ligt vanaf die tijd bij de burgerlijke gemeenten. Bij de beleidsvoorbereiding en
de uitvoering moeten de bevolking en de maatschappelijke organisaties betrokken
worden.
De spreker heeft in een aantal kerkelijke gemeenten onderzoek gedaan naar de betrokkenheid en de bijdragen van de kerken. De resultaten zijn in "Kerk en WMO" (een
uitgave van Stichting Rotterdam) beschreven.
Antwoorden op de verschillende vragen waren:
Kerk in Actie houdt een jaarlijkse WMO-studiedag en er is een WMO monitor.
Een diaconaal platvorm van kerkgenootschappen heeft vaak meer inbreng bij de overheid.
Stichtingen als Present en Hulp in de Praktijk (HIP) bieden ondersteuning aan plaatselijke kerken.
De aanwezigen ontvingen na afloop een samenvatting van de toespraak.
Tot slot bedankte de voorzitter de spreker en alle aanwezigen voor hun inbreng.
De volgende Classicale Vergadering is op donderdag 17 oktober te Den Helder.
Het onderwerp zal worden verzorgd door dr. A. van der Woude over vrijwillige levensbeëindiging naar aanleiding van haar boek "Het doodshemd heeft geen zakken."

ONZE KERK IN ACTIE
Jan Prij
Dit voorjaar heeft de kerkenraad besloten om uitzendende gemeente te worden voor
een medewerker van Kerk in Actie naar Bethlehem. Inmiddels heeft Kerk in Actie uit
de verschillende sollicitanten voor deze uitzending een keus gemaakt en die is gevallen op een echtpaar en wel Ilja en Marleen Anthonissen-van der Louw. Ze vertrekken
in december met hun kinderen Marieke (7) en Niels (5) naar Jeruzalem en Bethlehem
in Israël en Palestina. Marleen wordt voor vier jaar uitgezonden door Kerk in Actie als
pastoraal werker in de Lutherse Redeemer Church in Jeruzalem en Ilja als onderwijsadviseur bij het Bethlehem Bible College. Een belangrijk doel binnen hun werk is om
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Nederlandse en Palestijnse christenen met elkaar in contact te brengen. Juist vanwege dit doel wil onze kerk hen steunen en de uitzendende kerk zijn.
Werken voor de kerk in het buitenland is niet vreemd voor Ilja en Marleen. In een
brief schrijven ze:
Toen we in 2007 terugkwamen van een uitzending via de GZB naar Kazachstan, wisten
we dat we weer op pad wilden als de kinderen groter waren. Ilja: “Na allebei zes jaar in
Nederland parttime te hebben gewerkt als docent klassieke talen, willen we onze kennis en ervaring graag inzetten voor mensen die onder moeilijke omstandigheden leven.” Marleen: “Toen we het takenpakket zagen van de functie in Jeruzalem en Bethlehem, dachten we: ze zoeken een schaap met zes poten. Wie kan dit? Maar vrienden
zeiden: ‘samen hebben jullie er acht!’ We hebben namelijk beiden een lesbevoegdheid
Engels en een theologische opleiding gericht op cross-cultureel werk. Daarnaast heeft
Ilja bedrijfskunde gestudeerd en ik heb jarenlang pastoraal vrijwilligerswerk gedaan.
Dat gaf ons de moed om ervoor te gaan.”
Veel Israëliërs en Palestijnen leven op gespannen voet met elkaar sinds 1949. Marleen:
“De situatie is complex en ligt, ook in Nederland, heel gevoelig. Beide groepen maken
aanspraak op hetzelfde gebied en het is schrijnend dat hun conflict nog altijd niet
vreedzaam is opgelost ondanks het enorme lijden aan beide zijden. We hebben niet de
illusie het probleem op te kunnen lossen, maar hopen op kleine schaal contact te leggen van mens tot mens ongeacht de groep waartoe iemand behoort. Het zou mooi zijn
als we anderen kunnen stimuleren om door Jezus’ ogen naar de medemens te kijken en
niet vanuit het eigen perspectief. Ik ben benieuwd wat het geloof voor Palestijnse christenen op dat punt betekent.” Ilja: “Als buitenstaander kun je op persoonlijk niveau veel
doen, omdat je geen deel bent van het conflict. Je bent een vrijplaats waar mensen
zichzelf kunnen zijn.” Palestijnse christenen kunnen moeilijk in contact komen met andere christenen, maar zoeken die verbondenheid met broeders en zusters in de wereld
wel. Ilja en Marleen werken graag mee om dat contact tot stand te brengen. Deze uitzending wil het gesprek op gang brengen tussen Palestijnen, Israëliërs en Nederlandse
christenen.
Voor ze vertrekken is er een uitzenddienst in onze kerk op zondag 17 november.
In de komende maand wordt er nog een speciale bijeenkomst belegd waar vertegenwoordigers van de classis en de kerkenraad kennis kunnen maken met Ilja en Marleen.
In het volgende nummer van Onze Kerk wat meer over de plaatsen waar het echtpaar
gaat werken.

32

ACTIVITEITENROOSTER PGSCHAGEN SEPTEMBER-OKTOBER 2013
Datum

Dag

Bijeenkomst/Raad

Begintijd

Locatie

10 september
11 september
14 september

Dinsdag
Woensdag
Zaterdag

14.00 uur
20.00 uur

Grote Kerk
Grote Kerk

10. 00 uur

Grote Kerk

24 september

Dinsdag

19.30 uur

Grote Kerk

29 september

Zondag

Ouderengespreksgroep
Kerkenraad
Nationale monumenten en
orgeldag.
Avond Ned. Bijbel Genootschap
Jazz muziek:
“Swingen in de kerk”
met de West Side Jazzband
Coll. van Kerkrentmeesters
(db)
Kerkvisitatie
Moderamen
Raad van Vieren en
Leren
Bijbelgesprekskring

15.00 uur

Kerkje
Eenigenburg

8 oktober

Dinsdag

9 oktober
10 oktober
16 oktober

Woensdag
Donderdag
Woensdag

6 november

Woensdag

*)

In onze prachtige kerk in Eenigenburg verzorgen enthousiaste musici weer sfeervolle concerten op zondag middag van
15.00 tot 16.00 uur. Toegang, koffie en thee zijn gratis. Aan de
uitgang is een collecte. De kerk staat op een uniek plekje op
een terp uit de 14e eeuw. Ook in de kerk vindt u geschiedenis,
een preekstoel uit 1698, een koorhek uit 1770, een kerkklok
uit 1535 en het Schölgens orgel uit 1876. De kerk gaat open
om 14.30 uur. Als u verzekerd wilt zijn van een plaats is het
verstandig om op tijd te komen. U bent van harte uitgenodigd.
Zie ook de website www.pgschagen.nl en klik aan Eenigenburg
voor de rest van het herfstprogramma.
Er is één invalidenparkeerplaats bij de kerk. Wilt u indien mogelijk uw auto parkeren aan één kant van de Surmenhuizerweg?
Er zijn ook 10 parkeerplaatsen langs het Kerkelaantje .
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*)

20.00 uur

Grote Kerk

19.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk

14.00 uur

Grote Kerk

GEMEENTEMAALTIJD
Solveg Steur

UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD
Zondag 15 september 2013
in de Grote Kerk
aan de Markt te Schagen
De eerste gemeentemaaltijd in het nieuwe seizoen
Iedereen is van harte welkom

Om circa 15.45 uur staan koffie en thee klaar, daarna begint de maaltijd en
rond 18.00 uur nemen we weer afscheid van elkaar. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. U dient deze dan wel
tijdig te bestellen. Indien u onze gast wilt zijn, geeft u zich dan direct op om
teleurstelling te voorkomen.
Opgave vóór woensdag 11 september bij:
Solveg Steur
213801
Ageeth Spruijt 213220
'Na de gemeentemaaltijd van 15 september is de volgende gemeentemaaltijd
op 20 oktober. Uw opgave daarvoor moet binnen zijn voor woensdag 16 oktober via bovenstaande telefoonnummers.
N.B. Heeft u zich opgegeven, maar bent u onverhoopt verhinderd, belt u dan
a.u.b. zo snel mogelijk af, dan kunnen wij een ander weer blij maken.
Graag tot ziens, namens de werkgroep.

Kerkvisitatie op 9 oktober.
Dit is een soort huisbezoek van door de classis aangestelde visitatoren aan
de kerkenraad met het doel te vernemen hoe het gaat in onze gemeente.
Van 19.00 - 20.00 uur houden zij gemeentespreekuur. Hier zijn alle gemeenteleden welkom.
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Grote Kerk, Markt, Schagen
VERHUUR van ruimtes voor vergaderingen

(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor concerten,
bijeenkomsten e.d. (350 p.).
Voor informatie en reservering kunt u contact
opnemen met de koster van de kerk:
dhr. C. van Treuren
Leeuwerikstraat 8 1742 BB Schagen
tel. 214223
e-mail: koster@pgschagen.nl

VERHUUR Kerkje Eenigenburg
(80-100 p.)

Inlichtingen bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
tel. 298101
e-mail: kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.

PRONK
BOUWT
MET
MEERWAARDE
P R O N K BO U W B E D R IJF B V
nieuwbouw
verbouw
restauratie
onderhoud

P R O N K LE IDE K K E R S B V
leidekwerk
lood-, koper- en zinkwerk
aanbrengen van ladder- en klimhaken

Machinestraat 2,
Postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 3 9 13 74
Fax (0226) 3 9 20 32
E-mail: info@pronkbouw.nl
Website: www.pronkbouw.nl

Motto 2013

Wat is de kerk u waard?
Vergeet u het niet deze maand!
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Winkelcentrum makado • Schagen

Gratis hoortest!

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 vakkundige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde
modellen. Maak nu een afspraak.

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

ZO hOOrt het

Lekker & gezellig
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

HERVORMDE GEMEENTE SCHAGEN C.A.

Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624
Website www.janrozing.nl

GEREFORMEERDE KERK SCHAGEN E.O.

Kwaliteit die staat

A nn a M ontan a b itte Kai Rand
Z ILCH W AX O ska P ernille S venre
P osselt M ARIA B YMAN
M arc o’p olo C orel P epperz

ONZE KERK
Markt 20 1741 BS Schagen

De Posthoorn
Lekker
& gezellig
Druk:
Drukkerij
Gerja. Tel. 0226-421520.
Fax 0226-421550.
E-mail: drukkerij@gerja.nl
www.deposthoornschagen.nl
deposthoornschagen@xs4all.nl
Markt 20
Omslagontwerp:
Cor
de
Fouw,
Schagen.
(12-’94)
1741 BS Schagen
eten in Schagen.

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

Stichting Kopwerk, stichting voor protestants-christelijk onderwijs in noordelijk
Noord-Holland, stuurt 24 protestantschristelijke basisscholen aan, waarvan twee
in Schagen.

In het Centrum:

In de wijk Waldervaart:

Wilt u informatie hebben, of een kijkje nemen in een van deze scholen,
neemt u dan contact met ons op.
De Ark: Gonny Kuiper		
De Wegwijzer: Gerard Bosman

Telefoon: 0224 212933
Telefoon: 0224 296008

Uitvaartvereniging Schagen
locatie:

uitvaartverzorger:
Pieter Dekker
& (0224) 21 30 97

DAG E N NAC H T B E R E I K BA A R - 7 DAG E N P E R W E E K

& (0224) 29 61 44 Menisweg 2, Schagen

Peter van Etten
groente & fruit -schagen

Voor verse groente en fruit gaat u naar de oecumenische groenteman.
Iedere donderdag op de markt in Schagen
voor vishandel Schoehuis.
Wilt u svp onze kerkelijke
administratie compleet en juist houden.
Informeer ons ook bij:
072 - 572 74 26 of
administrateur@pgschagen.nl

En vrijdag en zaterdag staan wij op de
Nieuwstraat t.o. bloemenman Henk Bakker.

* VERHUIZING
* GEBOORTE
* TROUWPLANNEN

Dames- en herenkapsalon BREMER



ROOKARTIKELEN EN PARFUMERIEËN



Loet 29 - Telefoon 212761 Schagen

Body Stress Release
Body Stress is
opgebouwde
spierspanning. De
veroorzaker van veel
uiteenlopende
klachten.

Body Stress Release
(BSR) is een prachtige
techniek. BSR zet het
zelfhelend vermogen
van uw lichaam aan de
Body Stress weer los
te laten.

U gaat zich weer
prettig voelen in
uw eigen lichaam.

-stijve spieren
-pijn
-gevoelloosheid
-tintelingen
-kramp
-onrustig gevoel
-nekklachten
-rugklachten
-schouderklachten
-knieklachten
-jeuk
-groeipijnen
-huilbaby’s
-vermoeidheid
-zwangerschapsongemakken enz.

Ans Mulder-Bijl 0645611506
www.bodystressreleaseschagerbrug.nl

VANHOVEN
HOVENELEKTRO
ELEKTRO
VAN
Stomerij Schagen B.V.
Makado Centrum 47
1741 JA Schagen
0224 - 213 415
www.stomerijschagen.nl
info@stomerijschagen.nl

Voor uw • Lichtinstallaties
• Krachtinstallaties
• Beveiliging
Postbus 159, 1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131 Fax 0224 - 273137

