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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

Handelstraat 5 Handelstraat 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"
Wulpenhof 3, 1742CC 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

Kopij: (tijdelijk) Dhr W. Voorbraak

213665

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. 46 35 77 272 t.n.v Stichting Schagen – Roemenië
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
Adriaan Rodenburg
Christenpesten

Mijn computer kent het woord ‘christenpesten’ niet maar zoek je op internet, dan krijg
je 37.000 zogenaamde ‘hits’. Voornamelijk discussies over afschaffing van de Zondagswet, afschaffing van de wet op de smalende godslastering, openstelling van winkels op zondag, verwijdering van ‘bij de gratie Gods’ uit nieuwe wetten en zo nog een
aantal zaken die kennelijk voor een aantal politici belangrijker zijn dan het oplossen
van de economische crisis.
En dan die ijsbaan deze winter vrijwel voor de ingang van onze Grote Kerk. Ja, toen de
eigenaar van ‘1741’ klaagde over zijn inkomstenderving (ook tijdens de jaarlijkse twee
kermissen) was dáárvoor veel begrip. Maar míjn conclusie dat de kerk dan weer beter
bereikbaar zou zijn en ook zou voldoen aan de veiligheidseisen die de overheid aan
een openbaar gebouw stelt, kreeg in mijn ‘heidense’ omgeving weinig handen op elkaar.
Enkele maanden geleden voerde ik per e-mail een discussie met een Tweede Kamerlid
van een liberale partij over de manier waarop door hen met partijen van christelijke
signatuur wordt omgegaan. Heftige ontkenning dat men ‘gristenen’ dwarszit. Ze hebben doopsgezinden en remonstranten binnen hun gelederen …. (Ja, ik heb ze ook onder mijn beste vrienden).
Op mijn uitnodiging om aanwezig te zijn bij de thema-avond in onze kerk in Schagen
over Paulus en vrouwen en Paulus en homo’s (“kom nou eens kijken hoe daar in kerken over wordt gesproken.”), kreeg ik als reactie: “Als jullie daar behoefte aan hebben,
dan zie ik jullie uitnodiging graag tegemoet.” Wat een arrogantie. Wat een onbegrip.
Enkele jaren terug had ik enige tijd een overigens verder heel plezierige emailwisseling met een Europees parlementslid van dezelfde partij. We spraken over
haar gedurfde en ook door mij zeer gewaardeerde bezoeken aan voormalige Oostbloklanden en haar uitspraken met name over de kerkelijke/christelijke invloed die daar
nog steeds tot grote homohaat leidt.
Ik heb geprobeerd haar duidelijk te maken dat ik haar uitspraken soms zo ongenuanceerd vond. Alsof onder het atheïstische communistische regime de situatie voor homo’s zo veel beter was. Ik wees haar op de 225 huiskamerkringen (opgericht door ds.
Brussaard, ds. Klamer en pater Gottschalk) en op Sienie Strikwerda (u weet wel, van de
kruisraketten) die als presidente van de ChristenVrouwenBond door Nederland trok
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om in kleine zaaltjes te spreken over abortus, euthanasie en homoseksualiteit. Haar
antwoord: “Die nuancering bij mijn strijd tegen DE kerk is moeilijk aan te brengen in
deze snelle mediawereld. Een radio-interview vraagt om korte quotes.” Toen ging bij
mij het licht uit en stopte ik de e-mailwisseling.
Heb ik geen enkel begrip voor de kritiek op DE kerk? Want wat te denken van kindermisbruik, achterstelling van vrouwen. Wat verder terug: de kruistochten en de brandstapels. En nog niet zo lang geleden uitsluiting van andersdenkenden? Ik lees momenteel een gedenkboek uit 1936 over 50 jaar Doleantie, de tweede gereformeerde uittocht uit de hervormde kerk. ‘DE REFORMATIE VAN ’86. Gedenkboek bij het halveeeuw-getij der Doleantie’. Interessant om dit vrij recente stuk kerkgeschiedenis te
lezen. Maar je wordt niet vrolijk van de wederzijdse wrok van hervormden en gereformeerden. Je kunt het je nu nauwelijks meer voorstellen.
Maar ik heb ook weet van de kerk die aan de wieg stond van de armenzorg (diaconie),
de gezondheidszorg (gasthuizen), ontwikkelingshulp (missie en zending) en van vele
vormen van emancipatie (vrouwen, homo’s enz.). En misschien moeten we niet meer
spreken van DE kerk zoals we ook moeten oppassen met HET socialisme wanneer we
spreken over de uitwassen achter het voormalig IJzeren Gordijn. Of over HET liberalisme wanneer we denken aan economische uitbuiting.
DE kerk bestaat niet. Wel geloofsgemeenschappen die proberen een Joodse rabbi te
volgen die niet gekomen was om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen (Matteüs 5: 17). Jezus, die begreep wat het betekent om hongerigen en dorstigen te eten
en te drinken te geven, vreemdelingen op te nemen, naakten te kleden en gevangenen te bezoeken. (Matteüs 25: 35 - 36) en zich zo een kind van God wist. Mijn man Rik
en ik krijgen wel eens de vraag - ook van mensen in Schagen en omgeving - wat we in
vredesnaam (nog) te zoeken hebben in DE kerk. Graag vertel ik hun wat mij, wat ons
raakt en beweegt in onze Schager geloofsgemeenschap.

KERKDIENSTEN
Zondag 17 februari 2013
Grote Kerk
10:00 uur
Ds M.C. Aten
1e collecte
Kerk (jeugdwerk Schagen)
2e collecte
Diaconie (40 dagen collecte)
Organist
Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw
Ineke van der Woude
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Guus de Jong
Er is crèche, kindernevendienst en basiscatechese
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Kerkje Eenigenburg Kerk
10:30 uur
Pastor Mw. L. Kooiman
1e collecte
Kerk (energiekosten)
2e collecte
Diaconie (40 dagen collecte)
Organist
Ed van Loon
Gastheer
Huib Wagenaar
Donderdag 21 februari 2013
10.45 uur
Ds M.C. Aten
Zondag 24 februari 2013
Grote Kerk
10:00 uur
Mw. Ds A. D. Walsma, Amersfoort, doopdienst, m.m.v. cantorij
1e collecte
Kerk
2e collecte
40 dagen collecte
Organist
Caroline Schaap
Gastheer/vrouw Dirk en Jutta van de Plas
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Lia van der Kuijl
Er is crèche, kindernevendienst en Kom in de Kring
Zondag 3 maart 2013
Grote Kerk
10:00 uur
Ds G. Scholten, pastor Gemini ziekenhuis Den Helder
1e collecte
Kerk (jeugdwerk Schagen)
2e collecte
Diaconie (Kerkinactie/Zending)
Organist
Hanneke Muntjewerf
Gastheer
Geert Bakker
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Lia van der Kuyl
Er is crèche, kindernevendienst en basiscatechese
Zondag 10 maart 2013
Grote Kerk
10:00 uur
Ds P. Verhoeff, Alkmaar
1e collecte
Kerk
2e collecte
Diaconie (Kerkinactie interactief: De Glind)
Organist
Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw
Paulien Knol
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit
Er is crèche, kindernevendienst en Kom in de Kring
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Zondag 17 maart 2013
Grote Kerk
9:30 uur
Ds M.C. Aten, doopdienst
1e collecte
Kerk (aanschaf liedboeken)
2e collecte
Diaconie (40 dagen collecte)
Organist
Sebastiaan Schippers
Gastheer
Thijs Dekker
koffie wordt verzorgd door Nel van Vliet en Jannie Joling
Er is crèche, kindernevendienst en basiscatechese
Zondag 24 maart 2013 Palmpasen
Grote Kerk
9:30 uur
Ds M.C. Aten
1e collecte
Kerk (aanschaf liedboeken)
2e collecte
Diaconie (Zonnebloem en LinQ)
Organist
Hanneke Muntjewerf
Gastheer
Wim Voorbraak
koffie wordt verzorgd door Nel van Vliet en Jannie Joling
Er is crèche, kindernevendienst en Kom in de Kring

ROOSTER "DE BRON” FEBRUARI-MAART 2013
De diensten zijn op woensdagmorgen en beginnen om 10:45 uur. Vooraf is er koffie
in de Carrousel, begane grond. N.B. De dienst op de laatste woensdag in een maand
vervalt.
Datum
20 februari 2013
6 maart 2013
13 maart 2013
20 maart 2013

Voorganger
Pastor mw. L. Kooiman
Diaken P. Steur
Pastor mw. L. Kooiman
Pastoor J. van der Stok

Vrijdag 22 februari 19.30 uur
Voorlichtingsavond Gemeentereis “in de voetsporen van Paulus II”, door Anatolië,
Galatië en Capadocië in Turkije.
Niet genoemd in de kerkbalans brief was het banknummer van de kerk:
rek.nr.: 69.99.46.433 t.n.v. SoW Gemeente Schagen c.a.
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LEESROOSTER BIJ DE DIENSTEN (Uit “Kind op Zondag”)
ZONDAG 17 februari 2013: Muziek!

1 Samuel 16
Koning is Saul is somber, niemand kan hem opvrolijken.
Maar dan komt David. Als hij muziek maakt, voelt Saul
zich beter.

ZONDAG 24 februari 2013: Slaan of verdergaan?

1 Samuel 24
Koning Saul was eerst erg gesteld op David, maar nu
niet meer. Hij zit zelfs achter hem aan. In een grot krijgt
David de kans om voorgoed met Saul af te rekenen.
Maar dat is niet wat God wil!

ZONDAG 3 maart 2013: Kijk naar God

2 Samuel 12 : 16 – 25
David is koning geworden in plaats van Saul. Hij heeft een
kind gekregen met de vrouw van Uria. Als het kind ziek
wordt, is David erg verdrietig. Hij zit op de grond en wil niet
eten. Pas als de jongen is gestorven, staat David weer op.

ZONDAG 10 maart 2013: Over?

2 Samuel 14 : 1 – 24
Koning David is vreselijk boos op zijn zoon Absalom.
Maar dan komt er een wijze vrouw uit Tekoa. Zij vertelt een verhaal over twee zoons, dat lijkt op wat er
met de zoons van David is gebeurd. Daardoor verandert David van gedachten.
9

ZONDAG 17 maart 2013: Macht?

2 Samuel 15 : 1 – 12
Absalom, een zoon van David, wil koning worden
in zijn plaats. ‘Als ik de baas ben, geef ik iedereen
gelijk!’ roept hij erbij. een wijze vrouw uit Tekoa.
Zij vertelt een verhaal over twee zoons, dat lijkt op
wat er met de zoons van David is gebeurd. Daardoor
verandert David van gedachten.
ZONDAG 24 maart 2013, Palmzondag: De zoon van David

Matteüs 21 : 1 – 9
Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen
juichen hem toe: Hosanna voor de Zoon van David!

BIJ DE DIENSTEN
Wim Voorbraak en Louise Kooiman
Deze Onze Kerk bestrijkt voor een groot deel de 40 dagen tijd waarin we ons voorbreiden op de lijdenstijd en het paasfeest. In onze gemeente is dit zichtbaar aan het kindernevendienstproject en de collectes voor de diaconie die omgedoopt zijn in 40 dagen collectes. Op dinsdagavond 19 februari is er in de Hans Leijdekkerszaal een film
over personen die een eigentijdse uitwerking geven aan het lijdensverhaal van Jezus.
Op 17 februari organiseert de commissie “Kerk en Kunst”, in het kerkje van Eenigenburg opnieuw een dienst. Ellen de Bruijn uit Lutjewinkel zal dan iets vertellen over wat
haar inspireert aan het maken van beelden uit speksteen en brons.
In de dienst van 24 februari gaat onze vroegere predikant Anna Walsma voor en zal
Sytze Meinema gedoopt worden. Aan deze dient verleent ook de cantorij haar medewerking. Op 17 maart worden Jip de Wit en Daniël Berend Doedens gedoopt. Een
nieuwe naam in het rijtje voorgangers is Ds. Peter Verhoeff. Hij was tot 1 januari voorzitter van de Generale Synode en nu als predikant verbonden aan de classis Alkmaar
Hij is in die functie Ds Jan Bruin opgevolgd.
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Dan over de 40 dagen collectes. Op 17 februari is de collecte voor een doel in China.
De kerk in China groeit nog steeds en wordt door de regering gevraagd om hulp bij
maatschappelijke zorg. Zo heeft een kerk in Dali (in het zuiden van China) een programma opgezet voor hiv/aidspatiënten en drugsverslaafden. Op 24 februari is de
collecte voor de Stichting Exodus en Kerken met Stip die (ex-) gedetineerden helpen
bij het opnieuw vormgeven van hun leven. Op 3 maart is de collecte voor de organisatie Isa-e- Jamat. Deze organisatie helpt Christenen met een moslimachtergrond bij het
vormgeven van hun nieuwe leven. In Bangladesh, bijvoorbeeld lopen Christenen met
een moslimachtergrond tgen allerlei problemen op. Zij vinden geen aansluiting bij de
traditionele kerken en hebben moeite hun geloof te beleven op een manier die bij hen
past. Isa-e-Jamat (gemeenschap van de volgelingen van Jezus) helpt hen bij het vormen van gemeenschappen. Ze traint kerkleiders en helpt bij het onderwijzen van kinderen en volwassenen. Op 10 maart is de 40 dagen collecte voor het binnenlands diaconaat en speciaalvoor activiteiten van organisaties die bezig zijn met de opvang van
kinderen in de knel zoals de stichting De Vrolijkheid, de Rudolphstichting en jeugdhaven Het Anker. Op 17 maart is de collecte voor De Glind, het jeugddorp onder de rook
van Barneveld waar u al meer over hebt kunnen lezen in dit blad. De Glind is het speciale doel waaraan de diaconie zich dit jaar verbonden heeft om dit te ondersteunen.

FELICITATIE, MEELEVEN EN MEEBIDDEN
Louise Kooiman en Michiel Aten
.
Wij leven mee met Henny en Jos Vogelsang. Er is veel zorg om de gezondheid van
Henny en zij weet dat zij ernstig ziek is. Zij ervaren veel steun van hun kinderen en
kleinkinderen in deze periode van hun leven. Ook vanuit de gemeente is er aandacht
en betrokkenheid, en dit doet Jos en Henny beide goed. Wij wensen hen veel sterkte
en kracht toe in de tijd die komt. Dat zij zich gedragen mogen weten door Gods grote
liefde.
Tiny Smit is weer thuis uit de Bron en woont weer in haar huis aan de Rozenlaan. Een
lange periode van “uit huis zijn” is achter de rug. Wij wensen Tiny alle goeds toe.
Wij leven mee met mevrouw Drost uit de Bron nu haar zoon Henk is overleden. Ook
haar gezondheid gaat achteruit en ze heeft vaak pijnstilling nodig en het leven is vaak
moeizaam voor haar. Wij wensen haar veel sterkte en kracht toe en troost door de
goede herinnering aan haar zoon Henk. Dat zij zich gedragen mag weten door Gods
liefde.
De laatste week van januari overleden er maar liefst 4 gemeenteleden. Een groot verlies voor onze gemeente en helemaal voor de eigen families en vrienden. Voor zover
we gehoord hebben is het overlijden bij geen van hen helemaal onverwacht gekomen
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en is er tijd geweest om afscheid te nemen. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Evengoed is een overlijden altijd moeilijk en pijnlijk.
We leven mee met de families van deze overleden gemeenteleden: Gré van Wijk, Bas
Kooger, Jacob Schouten, Reinou de Vries-Swaen en Pietertje Schutte-Steenstra. Wij
wensen hen Gods kracht toe bij het verwerken van het afscheid

TER GEDACHTENIS Gré van Wijk
Ds Michiel Aten
Op 22 januari overleed Gré van Wijk in het ziekenhuis in Alkmaar. Ze was bijna 80 jaar
oud geworden.
Gré heeft sinds de tachtiger jaren in Schagen gewoond. Voor die tijd had ze op allerlei
plekken in Nederland gewoond: geboren in Vlaardingen, gewerkt in Utrecht, Amsterdam, Friesland en Barsingerhorn. Ze was lange tijd getrouwd en kreeg in dit huwelijk
maar liefst 10 kinderen. Eén, Bart-Jan, verloor ze al toen hij nog klein was. Een verdriet
dat haar nooit meer losliet. Haar huwelijk was van dien aard, dat ze scheidde van haar
man en alleen in Schagen kwam te wonen. Zo raakte ze ook actief in de NH-gemeente
en was ze actief als koffiedame na de kerkdiensten. Ze was een pittige dame: tot het
laatst toe toonde ze haar karakter. Ze botste daardoor ook wel eens met mensen.
Mooi dat ze, toen ze ziek lag in het ziekenhuis, haar kinderen om zich heen verzamelde
en zich met allen verzoende. Ze overleed te midden van al haar kinderen, het laatste
lied dat ze wilde horen, kreeg ze ook te horen: “Gebed voor mijn kinderen” van Remco
Hakkert. Het begint met de woorden:
“Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen. Graveer ze daarin in net onuitwisbaar schrift.”
Een lied dat het rotsvaste vertrouwen in God, dat Gré nooit verloren had, mooi verwoordde.
Wij gedenken Gré met respect en dankbaarheid

TER GEDACHTENIS.
Louise Kooiman
Op 7 januari jl. overleed op 85 jarige leeftijd

Bastiaan Kooger - Bas
De laatste periode van zijn leven woonde hij in de Magnushof, waar zijn vrouw Riet
hem dagelijks bezocht. Jammer dat zij niet bij elkaar konden blijven wonen en dat zij
vanwege de steeds grotere achteruitgang van Bas zijn gezondheid en geheugen, uit
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elkaar moesten. Verdrietig namen zijn vrouw en kinderen afscheid van hem toen zijn
krachten steeds meer afnamen en hij stierf. Hij was altijd een lieve zachtaardige man
geweest. “Een mensenmens”, zeiden zijn kinderen over hem .
In Sassenheim werd Bas Kooger geboren en de familie verhuisde in 1940 naar Texel.
Eind jaren ‘40 werd hij als soldaat opgeroepen om naar Indië te gaan. Hij trouwde in
december 1948 vanuit Indië met de handschoen met Riet Daalder. Toen hij terug
kwam waren zijn ouders geëmigreerd naar Canada. Dit is een ervaring geweest die
veel met hem heeft gedaan Hij ging weer in Texel wonen en is daar vanuit naar Schagen gekomen. Dit was geen gemakkelijke tijd voor hem maar hij leerde zijn draai te
vinden. Samen krijgen Bas en Riet Kooger vier kinderen In de regio Schagen is hij jarenlang vervangend postkantoor houder geweest. Ook was hij 8 jaar lang koster van de
(Gereformeerde) Ontmoetingskerk. Bas Kooger was een gelovig mens en hij zong
graag psalmen. We hebben op maandag 14 januari afscheid van hem genomen in het
crematorium en psalm 109, de lievelingspsalm van hem, werd gelezen.
“Mijn Hart o Hemel majesteit, Is tot Uw dienst en lof bereid”.
Woorden uitgesproken die, allen die van hem hebben gehouden, willen troosten. Ook
nu hij er niet meer is en zijn vrouw Riet zonder hem verder moet. Zij zal hem heel erg
missen, nu zij niet meer dagelijks naar de Magnushof hoeft, dat zal vreemd en onwennig zijn en verdrietig. Zijn vrouw en kinderen wisten dat het leven voor hem zwaar
was, het was op. “Hij kon het niet langer volhouden”, vertelde zijn vrouw Riet. In deze
tijd van gemis en verdriet is er ook troost dat hij geborgen mag zijn in Gods hand. Wij
wensen zijn vrouw Riet, zijn kinderen Ria en Hans, Ada en Henk, Piet en Eelkje, Corina
en Rob, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte in de goede herinneringen aan Bas
Kooger.

Op 25 januari 2013 stierf op 84 jarige leeftijd
Reinou de Vries - Swaan - (Ren)
Zij was sinds 30 juni 2006 weduwe van Auke de Vries. Een sterke, dappere,
stoere moeder noemde haar dochter Margot, haar. En zo was ze, altijd meewerkend in de dierenartsen praktijk van Auke, haar man. Altijd druk, maar haar
dochter Margot kwam op de eerste plaats. Ze had een goede band met haar
zussen, Marianne en Guus, maar helaas stierf Marian al veel te vroeg. Ren de
Vries had al jong leren aanpakken in het boerenbedrijf van haar vader maar ze
was nuchter en hield niet van zeuren. Regelmatig gingen ze naar Molkwerum
waar het ouderlijk huis van haar man stond en zo waren ze er even uit. Ze had
humor en was royaal en ruimhartig. Toen haar man Auke stierf in 2006, wilde
ze niet de verdrietige weduwe zijn en was flink en pakte de draad snel weer op.
Ze hield van bloemen en planten, lekker eten en gezelligheid. Maar plotseling
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werd zij een paar weken geleden opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar omdat zij klachten had. Zij herstelde helaas niet meer. Gelukkig waren haar dochter Margot en een vriend Aldwin bij haar, toen ze stierf. Bij het afscheid spraken zij beiden woorden van herinnering en er is veel verdriet om haar plotselinge dood. In het crematorium werd psalm 103 gelezen:
`Gelijk het gras is ons kortstondig leven`
Woorden van hun trouwtekst uit 1 Johannes 4 klonken ook bij haar afscheid,
woorden die ook werden gelezen toen haar man Auke en zij op 14 maart 1952
in de kerk in Molkwerum trouwden en bij het afscheid van haar man Auke in
2006: “Als wij elkaar liefhebben blijft God in ons.”
Aan die Liefde mogen wij het leven van Ren de Vries-Swaan toevertrouwen, nu
zij is gestorven. Wij leven mee met haar dochter Margot, met zus Guus, Annemarie en Luc, Roos en Gijs en Aldwin, en allen die van haar gehouden hebben.
Dat zij kracht en troost mogen vinden in de goede herinneringen aan Ren de
Vries- Swaan
Op 30 januari 2013 overleed in de leeftijd van 96 jaar

Pietertje Elisabeth Schutte – Steenstra – ( Pie)
Zij was sinds 1 augustus 2003 weduwe van Kees Schutte.
Geboren Groningse, een boerendochter, die haar jeugd doorbracht met werken op en
om de boerderij. Op jonge leeftijd stierf haar moeder en haar vader hertrouwde. Dit
speelde zich af in de jaren twintig van de vorige eeuw. Een vrouw geboren in een heel
andere tijd dan nu. En toch was Pie Schutte Steenstra ook een vrouw van deze tijd. Ze
las haar krant, volgde het nieuws en had belangstelling voor zaken en dingen waar
haar kinderen en kleinkinderen mee bezig waren. Ze was rustig en wat introvert maar
ook iemand die aandacht had voor de dingen om haar heen. Toen zij trouwde met
Kees Schutte hebben zij, na een periode in Almelo, jaren in Den Helder gewoond en
daarna kwamen zij naar Schagen. Hij had doorgeleerd en zij was huisvrouw en handig
in naaien. Ze was thuis voor haar vier kinderen, speelde bridge en was een gastvrije
moeder. Na de dood van haar man woonde ze alleen in de Caegstate en pakte met
een soort van rust haar leven weer op. Ieder jaar, zolang het nog kon met dochters,
een weekje op vakantie, een potje scrabbel met een familielid of medebewoner en
maandelijks naar de kerkdienst die in de Caegstate werd gehouden. “Ik ga er graag
naar toe”, zei ze dan: “want het gaat ergens over”. Toen haar geheugen steeds minder
werd, verhuisde ze naar de Polder Résidence in Breezand, waar ze vanaf april 2012
woonde. Ze had het daar goed totdat ze een paar weken geleden viel en haar heup
brak. Na een operatie kwam ze weer terug in Breezand. Misschien voelde ze haar einde naderen, vlak voor haar dood sprak ze de woorden die boven haar rouwkaart ston14

den: “Heer ontferm U. “, woorden van overgave en het leven was genoeg, het was
klaar.
Bij haar afscheid lazen we de woorden uit Spreuken3:6, woorden die jaren in haar huis
op een bord aan de muur hebben gehangen: “Ken hem in al uw wegen, dan zal Hij uw
paden recht maken”” Deze oude woorden gaven haar troost en die mogen ook haar
kinderen en kleinkinderen troosten die haar zullen missen.
Wij leven mee met Charles en Henny, Joke en Stef, Sieto en Ruud, Annelies, Rozemarijn en Bart, Tim en Kim. Dat zij troost mogen vinden in de goede herinnering van Pietertje Elisabeth- Schutte Steenstra.

PALMPASEN
Paulien Knol
Op zaterdag 23 maart willen we weer met de kinderen palmpaasstokken maken van
15.00-16.00 uur in de kerk. Elk kind mag zijn eigen stok (kruis) meenemen. Voor de
rest zorgen wij.
Op zondag 24 maart is weer de (traditionele) optocht in de kerk. Daarna kunnen de
kinderen de stok meenemen en eventueel weggeven.
Opgeven graag voor 17 maart bij Paulien Knol tel. 0224-217953 of paulien@penk.nl

In de kerkdienst van 17 januari werden één diaken en 2 ouderlingen kerkvoogd bevestigd.
Van links naar rechts: Sandra Nijenhuis (diaken) , Trudy Tuinstra en Huib Wagenaar
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AFWEZIGHEID PREDIKANT MICHIEL ATEN
Michiel Aten
In de laatste week van februari en de eerste week van maart (22 februari t/m. 11
maart) ben ik op vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met mijn
collega Louise Kooiman, tel. 0228-592970

Inloopochtend op 6 MAART!
Louise Kooiman en Michiel Aten
Op woensdag 6 maart is weer onze maandelijkse inloopochtend worden gehouden in
de Hans Leijdekkerszaal in de kerk (eerste woensdag van de maand!) Iedereen is van
harte welkom vanaf 10.00 uur.

AANKONDIGING GEMEENTEREIS TURKIJE.
Louise Kooiman
Zoals in het vorige kerkblad vermeld, zal er bij voldoende deelname, dit najaar, (september/oktober ) een gemeentereis worden georganiseerd naar Turkije. Om met elkaar te verkennen hoe deze reis er uit zal gaan zien en welke periode we precies weg
zullen gaan, wil ik u uitnodigen voor een informatieavond op vrijdag 22 februari a.s.
om 19.30 uur in de Grote kerk op de Markt. Op deze avond kunt u aan de hand van
een PowerPoint presentatie iets van het land zien en kunt u uw eigen vragen stellen
over de reis. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom om mee te gaan.
Mocht u deze avond niet aanwezig kunnen zijn maar wel informatie willen hebben
over de reis dan kunt u altijd persoonlijk met mij contact opnemen

VAN DE VOORZITTER.
Jan Prij
De laatstgehouden vergadering was op 2 januari en de eerstkomende is op 7 februari.
Aangezien de vergadering van 2 januari al in het vorige kerkblad is besproken valt er
van het vergaderfront niet veel te melden deze keer. U kunt gerust zijn; er is nog wel
kerkelijk vergaderd, ook door uw voorzitter. Zo hebben we een indringend gesprek
gehad met een afvaardiging van Bethel. Het ziet er naar uit dat de samenwerking met
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Bethel niet wordt verstevigd, waar Bethel in eerste instantie om gevraagd had, maar
moet worden beëindigd. De grote verschillen in opvatting over hoe om te gaan met
de Bijbel is hiervan de belangrijkste achtergrond. In de komende vergadering van het
moderamen zullen we hier verder over spreken.

VAN DE ADMINISTRATEUR
Brenda Plak
Collectes 4e kwartaal 2012
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Filmavond.
Louise Kooiman namens Vieren en Leren:

De Raad van Vieren en Leren organiseert op dinsdag 19 maart a.s een filmavond. In het najaar van 2012 hebben we de de “Jezusfilm” vertoond: Jezus de
Montreal en daar op volgend willen we in de week voor palmzondag, nog een
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keer een “Jezus film” vertonen. Deze zal plaatsvinden in de Hans Leijdekkerszaal en begint om 19.30 uur.
De titel van de film zal bekend worden gemaakt via de mededelingen, en indien
u deze niet krijgt kunt u even informeren bij Louise Kooiman tel. 0228-592970
Aansluitend aan de film willen we hierover met elkaar in gesprek gaan.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Mystiek en spiritualiteit in de Middeleeuwen
Michiel Aten
Op het moment dat u dit leest zijn er nog twee avonden te gaan in deze serie.
Op dinsdag 19 februari zullen we ons gaan verdiepen in de persoon van Franciscus van
Assisi. Deze man blijft velen boeien door de (radicale) manier waarop hij volgens het
evangelie wilde leven. Zijn ideeën over soberheid en zijn bewondering voor de natuur
zijn nog steeds actueel. We gaan een stuk van een film over Franciscus bekijken en
praten daarna in kleine groepjes over één of twee teksten van hem. In de kerkdienst
van 17 februari zullen we Gezang 400 zingen, de tekst is een vertaling van Franciscus’
Zonnelied.
Op 12 maart gaan we ons bezig houden met Thomas à Kempis. Geboren in het Duitse
Kempen, leefde hij een groot deel van zijn leven in Deventer. Zijn boek “De Navolging
van Christus” wordt gerekend tot het meest gelezen christelijke boek na de Bijbel. We
zullen een paar fragmenten lezen op deze avond en nadenken hoe we vandaag de dag
met dezelfde vragen omgaan.
Beide avonden beginnen om 20.00 uur in de Hans Leijdekkerszaal. Iedereen van harte
welkom, ook als u maar één avond kunt meemaken. Opgave is niet nodig, wel handig:
m.c.aten@hotmail.nl

Bijbellezingen in de kerk – lectorentraining
Michiel Aten
In december heeft er een oproep gestaan in Onze Kerk om mee te doen met de lezingen in de kerkdiensten. Ik wil op zaterdag 16 maart met zoveel mensen als mogelijk
gaan oefenen in het voorlezen van Bijbelteksten. Mocht u van mij nog geen uitnodiging hebben ontvangen, en had u zich wel opgegeven, dan bent u evengoed van harte
welkom. We gaan aan de slag met Genesis 7 en 8, u kunt zich vast voorbereiden door
het thuis eens door te lezen.
Tot ziens op zaterdag 16 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de kerkzaal van de Grote
Kerk. Warme kleding aanbevolen, de ruimte is onverwarmd, wel is er koffie na afloop!
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VAN DE CANTOR
Wijnand Kramer
Op vrijdag 25 januari zijn we met vier personen van de cantorij afgereisd naar Huissen,
het Dominicaner Klooster nabij Arnhem. Daar was door de werkgroep Kerkmuziek van
het landelijk diensten centrum een etmaal “Evensong” georganiseerd.
Wat is nou precies een evensong?
De choral evensong is een specifieke vorm van dagelijks gebed en wordt aan het einde
van de middag of aan het begin van de avond gevierd. De liturgie is een samenvoeging
van de vespers en completen en is ontworpen tijdens de Engelse Reformatie in de
zestiende eeuw. De choral evensong is een equivalent van de vespers zoals gevierd in
de rooms-katholieke kerk en (meer en meer) protestantse kerken. Muziek is een belangrijk element van de choral evensong. Er is een groot aandeel voor het koor. Veel
van de teksten van de evensong staan vast en keren dagelijks terug. Ook zijn er wisselende teksten, zoals de schriftlezingen. Veel gezongen werk dus, Psalmen, Cantica,
Hymnes en Anthems.
Voorbeeld van Psalm op enkelvoudige Chant

In het nieuwe liedboek zijn verschillende van deze onderdelen ook terug te vinden en
zullen deze in de loop van de tijd onderdeel kunnen uitmaken van onze eigen vieringen. Vandaar dat ik deze aanleiding aangrijp om op de verschillende onderdelen (in
delen) terug te komen.
De psalm kan op verschillende manieren worden gezongen: zoals heel vroeger in
kloosters op een zogenaamde psalmtoon, waarbij voorgangers en gemeente als het
ware elkaar regel na regel toezingen. Daarna ontstond een meerstemmige zetting in
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de vorm van een chant. Bij de chant wordt eerst een deel tekst gezongen op een reciteert toon gevolgd door tekst op drie akkoorden die een cadens vormen. Het tweede
deel begint weer op een reciteer toon gevolgd door vijf akkoorden die de slotcadens
vormen. Aan het slot van de psalm wordt altijd de doxologie gezongen.
Daarnaast ontstond nog later de vrije vorm van compositie van psalmen zoals wij deze
terug vinden in het oude liedboek. Overigens is in het nieuwe liedboek dat 25 mei
verschijnt ruimte gemaakt om al deze verschijningsvormen met elkaar te zingen. Christiaan Winter heeft alle 150 psalmen voorzien van zowel een psalmtoon als een chant.
Wellicht dat u in de komende de verschillende uitvoeringsvormen terug kan beluisteren gezongen door de cantorij.
In een volgend nummer van Onze Kerk zal ik ingaan op de andere liedvormen die zo
kenmerkend zijn van de “Choral Evensong”.
Wij hebben met ons vieren even mogen kennismaken met het geheel en hebben genoten van het zingen. Met al het geleerde werd afgesloten met een gezongen Evensong. De paters (er zijn er nog acht in dit klooster) hadden hun vesper bereidwillig opgeofferd om onze Evensong in de kapel te vieren met hen. Een aangrijpende viering in
alle eenvoud van gesproken en gezongen teksten.

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN
De Voorbereidingscommissie
3 maart 2013

Al jaren komt in de 40-dagentijd, de paarse tijd van inkeer en verwachting, het Gregoriaans koor van Schagen o.l.v. Wim Settels. Ook voor protestanten is het elk jaar een
bijzondere ervaring om samen het Attende Domine te zingen in de kerk die de eerste
99 jaar van zijn bestaan katholiek is geweest.
Op deze zondag Oculi (‘mijn ogen zijn gevestigd op God, of Hij mij redt’) zingt het koor
ondermeer psalm 25, de zogenaamde ‘ogenpsalm’.
Het is nog niet bekend wie de korte overweging zal houden. Hanneke Muntjewerf
bespeelt het orgel.
Terugblik 3 februari 2013

Opnieuw een volle kerk in Haringhuizen. Prachtige zang door cantorij en gemeente.
Bauke Klootwijk wist weer mooie klanken aan het orgel te ontlokken. Deze week komt
orgelbouwer Bakker&Timmenga kijken wat er aan het instrument moet gebeuren. Ds.
Johan Moens sprak indrukwekkende woorden.
De kerk is op 3 maart 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.
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Levensverhalen groep.
Louise Kooiman
Ieder van u heeft zijn of haar eigen levensverhaal, de kinder - en schooltijd, ouderlijk
huis, pubertijd en opleiding, werk en/of gezin. Je eigen ontwikkeling op verschillende
terreinen in de loop van de jaren. Om maar wat voorbeelden te noemen. Het kan leuk
zijn om terug te kijken naar je leven en om dit samen met anderen te doen. Al meerdere keren zijn er groepen begonnen om dit aan elkaar te vertellen en de ervaringen
zijn heel positief. Je kunt er voor kiezen om je eigen levensverhaal wel of niet op te
schrijven maar het is zeker boeiend en leuk om dit met anderen te delen maar ook
geïnspireerd te raken door verhalen van anderen.
Een serie gesprekken beslaat ongeveer 5 bijeenkomsten.
Mocht u interesse hebben en het leuk vinden om hier aan mee te doen kunt zich opgeven bij Louise Kooiman tel.0228-592970 of ljkooiman@gmail.com

KERSTKOOR EN PIANOFONDS.
Annemarie Voorbraak
Wie had dit kunnen denken. Wat als een meerjaren
project startte tijdens de Westfriese marktdagen,
vorige zomer, om door de verkoop van handwerkartikelen een nieuwe piano voor de kerk bij elkaar te
sparen begint minder dan een jaar later al steeds
meer vorm te krijgen. Na afloop van de kerkdienst
van 27 januari kregen Marijke Harskamp en ik een
cheque van €1500,- aangeboden van de jongeren die
bij het Kerstkoor betrokken waren. Hartelijk dank
daarvoor! Daardoor staat de nieuwe thermometer in
de Hans Leijdekkerszaal inmiddels op €5160,-. De actuele stand is te zien op een thermometer in de Hans
Leijdekkerszaal. U begrijpt dat dit nog niet genoeg is
om een goede piano aan te schaffen. We gaan door
met acties, maar als u een goede piano ook belangrijk
vindt, schroom dan niet. We zoeken nog sponsors!!
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WEBSITE PGSCHAGEN
Wim Voorbraak en Ger Dekker (websitemanagers)
Naar verwachting wordt het werk aan onze website dit voorjaar afgerond. Opnieuw
gaan 3 studenten van de Hoge School Amsterdam aan de slag om onze site verder te
perfectioneren. Nu worden alle gegeven nog op de website gezet door de z.g. website
managers, Ger Dekker en de schrijver van dit artikel. Na de wijzigingen van dit voorjaar
is het de bedoeling dat de secretaris van elke raad of groep binnen de kerk, zelf de
informatie van zijn of haar groep op de site zet. Ook wordt het mogelijk dat ouderlingen, diakenen en kerkrentmeester hun eigen documenten van de site downloaden
met gebruik van een “password”. Verder wordt de verhuurmodule in voor verhuur van
de kerkruimten verder geperfectioneerd.
Reacties over de site krijgen we vooral van lezers buiten Schagen. Door een aantal
gemeenteleden wordt de kerkdienst regelmatig beluisterd en worden de zondagse
mededelingen gelezen. Weer anderen raadplegen de site voor het rooster van de
kerkdiensten en het activiteitenrooster.
Zo‘n 70 gemeenteleden hebben na onze enquête besloten om Onze Kerk via de website te gaan lezen. De mensen van wie we het e-mail adres kennen krijgen ook een bericht dat de nieuwe Onze Kerk op de website staat. Ook u kunt zich voor deze mailing
aanmelden via redactieonzeker@pgschagen.nl .
Heeft u nog nooit op onze site gekeken? Probeer het dan eens! www.pgschagen.nl
Nog beter, maak er uw homepage van bij het opstarten van uw computer!

NIEUWS VAN DE PCOB
Nel de Vries
De werkgroep Educatie van de SBOS, (Samenwerkende Bonden van Ouderen in Schagen) waartoe ook de PCOB behoort, wil graag de volgende bijeenkomsten onder uw
aandacht wil brengen.
Voor inlichtingen of om u op te geven kunt u bellen met Nel de Vries, tel: 0224-214342
27 februari2013 - Boekbespreking – Parnassia van Josha Zwaan:
Voor meer info zie het vorig nummer van Onze Kerk.
6 maart 2013 - De douane op Schiphol:
Heeft u altijd al willen weten wat er op Schiphol achter de schermen gebeurt?
Dan is dit een unieke kans want op woensdag 6 maart 2013 komt Dhr. Pols vertellen
over de werkzaamheden van de douane op Schiphol.
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Aanvang: 14.00 uur in Onder de Olmen, Julianalaan 4 te Schagen.
De toegangsprijs inclusief koffie of thee is voor leden € 5.50 en € 7.00 voor niet-leden.

Bevlogen jaren
Boekbespreking van Ide Wolzak
Geleidelijk aan vult de Stoazaal in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit zich met mensen
die zijn gekomen om de boekpresentatie door
Gerard Rinsma van zijn boek Bevlogen jaren bij te
wonen; een bont gezelschap van familie, vrienden, jaargenoten en (oud-)docenten.
Het boek is de neerslag van een aantal gesprekken die hij voerde met zijn jaargenoten van 1977,
die op de VU aankwamen om theologie te gaan
studeren. Dat waren er precies zestig.
In het kader van zijn studieverlof in 2011 besloot
Gerard een poging te doen om na 35 jaar eens na
te gaan hoe het hen in de tussenliggende jaren is
vergaan; wat hun studiemotivatie was, hoe hun
geloofsontwikkeling is geweest, in wat voor
werkkring zij terecht zijn gekomen, en hoe zij nu denken over de ontwikkelingen in de
kerk en hoe hun toekomstverwachting daarvan er uit ziet.
Uiteindelijk is het een boek geworden met 32 interviews. De overige jaargenoten waren of gestopt met de studie of iets anders gaan studeren, of wilden niet meedoen. De
drie jaargenoten die inmiddels waren overleden werden kort herdacht tijdens de presentatie.
Het verslag van de interviews is een boeiend geheel geworden, zeer goed te lezen, en
levert veel herkenning op voor hen die de ontwikkelingen in de kerk sinds 1977 en in
de ‘bevlogen jaren’ daarna hebben meebeleefd. Dat is tenminste mijn ervaring. Maar
ook voor anderen die in de ontwikkeling van geloofsbeleving en kerk zeer ter harte
gaat lijkt het mij aanbevelenswaardige literatuur.
Hoe verschillend de ontwikkeling van de verschillende studenten is geweest, wat betreft hun geloofsleven en betrokkenheid op de kerk, hangt namelijk nauw samen met
de ontwikkelingen die zich binnen de kerk hebben voltrokken en nog steeds voltrekken. Sommigen zijn hun geloof en kerkelijke betrokkenheid geheel kwijtgeraakt, anderen zijn nog steeds zeer actief betrokken en oefenen nog steeds hun ambt als predikant uit. Daarbij komt ook duidelijk naar voren hoe groot de invloed van de houding
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van een gemeente of van (sommige) gemeenteleden kan zijn, zowel in positieve als in
negatieve zin. Maar het toekomstbeeld dat zij van de kerk hebben is over het algemeen vrij somber.
Dit boek is beslist een aanrader voor ieder die zich bij de (ontwikkeling van) de kerk
betrokken voelt en zijn eigen houding ten opzichte daarvan wil bepalen of toetsen.
Gerard Rinsma, Bevlogen jaren. Gesprekken met oud-jaargenoten: de studenten theologie van 1977 aan
de Vrije Universiteit van Amsterdam. Theologische uitgeverij Narratio, Gorinchem 2012. ISBN 978 90 5263
841, prijs € 17,50

UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD
Solveg Steur,namens de werkgroep:
Zondag 3 maart 2013 in de Grote Kerk
aan de Markt te Schagen
(zie verder kerkblad van vorige maand)

Opgave vóór woensdag 27 februari bij:

Solveg Steur
Ageeth Spruijt

213801
213220

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,

ACTIVITEITENROOSTER PGSCHAGEN FEBRUARI-MAART 2013
Dag

Bijeenkomst/Raad

19 febr.
20 febr.

Datum

Dinsdag
Woensdag

20 febr.
22 febr.
26 febr.

Woensdag
Vrijdag
Dinsdag

27 febr.

Woensdag

27 febr.
3 mrt.
5 mrt

Woensdag
Zondag
Dinsdag

Gesprekskring Ds Aten : Franciscus
Bijbelkring Louise Kooiman: Bijbelboek Job
Pastorale Raad
Voorlichting Turkije reis
Ouderen gesprekskring Louise Kooiman; thema is “Geluk”.
PCOB middag: bespreking van het
boek Parnassia. Entree €5,- voor niet
leden
Kerkenraad
Gemeentemaaltijd
College van kerkrentmeesters db
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Begintijd

Locatie

20.00 uur
14.00 uur

Grote Kerk
Grote Kerk

20.00 uur
19.30 uur
14.00 uur

Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk

14.00 uur

Onder de Olmen

20.00 uur
15.45 uur
20.00 uur

Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk

6 mrt.
6 mrt.

Woensdag
Woensdag

6 mrt.
12 mrt.
12 mrt.

Woensdag
Woensdag
Dinsdag

16 mrt.
19 mrt

Zaterdag
Dinsdag

Inloopmorgen Hans Leijdekkerszaal
PCOB-middag over de douane; entree
€7,- voor niet leden
Zangavond n.a.v. het nieuwe Liedboek
College van Kerkrentmeesters
Gesprekskring Ds Aten: Thomas à
Kempis
Lectorentraining Ds Aten
Filmavond

10.00 uur
14.00 uur

Grote Kerk
Onder de Olmen

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk

10.00 uur
19.30 uur

Grote Kerk
Grote Kerk

CONCERTEN KERKJE EENIGENBURG IN FEBRUARI – MAART 2013
Trudy Tuinstra
datum
24 feb.

soort concert
volksmuziek

16 mrt.

Pianomuziek

uitvoerenden
Baloney liedjes, songs en ballads die handelen over liefde, oorlog en
heimwee, afgewisseld met opzwepende jigs, reels en andere instrumentals in een iers/schotse sfeer
Nico Sevenhuizen speelt een lichtklassiek programma op de piano.

Wilt u uw auto parkeren aan één kant van de Surmerhuizerweg? Er zijn ook 12 parkeerplaatsen langs het Kerkelaantje en één invalidenparkeerplaats(aan het einde).
Gelieve niet bij de kerk te parkeren.
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