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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
Michiel Aten
Op het moment dat ik dit schrijf is het nog ijskoud buiten, het sneeuwt. De natuur lijkt
buiten in diepe rust. Over een paar weken zal de lente weer losbarsten en de koude
zullen we weer achter ons laten. Een dag als vandaag doet me denken aan mijn laatste
ontmoeting met mijn tante in Indonesië.
Tante Alie trouwde een Indonesische man en ze vertrok in 1948 naar zijn land, waar ze
ruim 50 jaar gewoond heeft. Vlak voor haar dood bezocht ik haar, op Java. En ik vroeg
haar bij die gelegenheid wat je na 50 jaar nog mist van Nederland. Ik verwachtte een
antwoord te krijgen als: kaas of aardbeienjam. Of misschien zou ze zeggen dat ze haar
familie zou missen. Of dat je de hele dag de taal, waarmee je bent opgegroeid, om je
heen hoort. Maar nee, ze gaf een voor mij heel onverwacht antwoord. Ze zei dat ze na
50 jaar nog altijd de wisseling van de seizoenen miste. Ze kon er nog altijd niet aan
wennen dat de seizoenen in Indonesië elkaar niet zo afwisselden als in Nederland.
“Het is hier altijd zomer”, zei ze. “Nog altijd, na al die jaren, denk ik steeds als ik door
een bos rijd: ik moet hier in de herfst weer eens terug komen. Om me dan telkens
weer te bedenken dat er hier nooit herfst is. Dat wisselen van die seizoenen en de
vernieuwing van de natuur in de lente, dat mis ik nog steeds.”
Het hoort er voor ons zo bij dat de seizoenen elkaar afwisselen.
De natuur in ons land vernieuwt zich steeds weer en dat loopt allemaal als vanzelf.
We vinden het vanzelfsprekend dat het allemaal zo loopt. En we merken het pas, als
we er door een ander op worden gewezen dat de dingen niet altijd zo vanzelfsprekend
zijn.
Het voorjaar is de tijd van de Pasen en het feest van het open graf. Jezus, overwon de
dood nadat hij door bijna iedereen verlaten de doodstraf had gekregen. Hij was voor
dood verklaard door zijn vrienden en vijanden, en werd in zijn graf gelegd. Maar al op
de derde dag gonsden de geruchten over zijn opstanding. Maria uit Magdala had als
eerste de steen weggerold gezien. Terwijl de leerlingen het lege graf bekeken, herkende Maria Hem.
Daarna raken ook de leerlingen overtuigd. Er is hier geen sprake van een hysterische
vrouw met vreemde denkbeelden. Nee, een groot wonder is geschied, zo vertellen ze
het iedereen.
Een wonder waarover we zo vaak daarna hebben gehoord, dat het gewoon begint te
lijken. Tot we ons weer realiseren dat hier iets heel bijzonders aan de hand is.
Het is als met de wisseling van de seizoenen: je vindt het gewoon als je er niet over
nadenkt.
Tot je er over door gaat denken en dan weet je wel beter…..
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KERKDIENSTEN
Zondag 17 maart 2013
Grote Kerk
10:00 uur
Ds M.C. Aten, doopdienst
1e collecte
Kerk, aanschaf liedboeken
2e collecte
40 dagen collecte
Organist
Sebastiaan Schippers
Gastheer
Jan Prij
koffie wordt verzorgd door Nel van Vliet en Jannie Joling
Er is crèche, kindernevendienst en basiscatechese
Zondag 24 maart 2013, Palmpasen
Grote Kerk
10:00 uur
Ds M.C. Aten
1e collecte
Kerk
2e collecte
Diaconie (Zonnebloem en LinQ)
Organist
Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw Marijke van Harskamp
koffie wordt verzorgd door Erwin Kloosterman en Leo Witte
Er is crèche, “Kom in de kring” en kindernevendienst.
Maandag 25 maart 2013
Grote Kerk
19.30 uur
Stilteviering
Dinsdag 26 maart 2013
Grote Kerk
19.30 uur
Stilteviering
Woensdag 27 maart 2013
Grote Kerk
19.30 uur
Stilteviering
Donderdag 28 maart 2013, Witte donderdag
Grote Kerk
19.30 uur
Ds M.C. Aten, Heilig Avondmaal
organist
Hanneke Muntjewerf
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Caegstate
19.30 uur
pianist

Pastor L. Kooiman, Heilig Avondmaal m.m.v. cantorij
Annelies Komen

Vrijdag 29 maart 2013 (Goede Vrijdag)
Grote Kerk
19.30 uur
Pastor L. Kooiman, m.m.v. cantorij
organist
Hans Stehouwer
Zaterdag 30 maart, Paaswake
22.00 uur
Ds K.H. Ubels, vlootpredikant, Schagen
Paaswakeviering m.m.v. Cantorij en kringavondmaal
organist
Caroline Schaap
Zondag 31 maart 2013, 1e paasdag
Grote Kerk
10.00 uur
Ds M.C. Aten, gezinsdienst, m.m.v Harmonie Soli Deo Gloria
1e collecte
Paascollecte, quotumafdracht
2e collecte
JOP/Catechese
Organist
Caroline Schaap
Gastheer
Henk van Zanten
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker
Er is crèche, kindernevendienst en basiscatechese

Zondag 7 april 2013, biddag voor gewas en arbeid
Grote Kerk
9.30 uur
Ds G. Scholten, pastor Gemini ziekenhuis
1e collecte
Kerk
2e collecte
Diaconie
Organist
Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw
Nel Dantuma
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma
Er is crèche, “Kom in de kring” en kindernevendienst.
Zondag 14 april 2013
Grote Kerk
9.30 uur
Pastor Mw. L. Kooiman
1e collecte
Kerk, onderhoud orgel
7

2e collecte
Eredienst en kerkmuziek
Organist
Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw Henny Vos
koffie wordt verzorgd door Willy Tiller en Arjen Poley
Er is crèche, kindernevendienst en basiscatechese
Zondag 21 april 2013, m.m.v. cantorij
Grote Kerk
9.30 uur
Ds M.C. Aten
1e collecte
Kerk, kosten kerkblad
2e collecte
Diaconie
Organist
Caroline Schaap
Gastheer Jaap Schenk
koffie wordt verzorgd door Jelly Leijnse en Sibela Leguijt
Er is crèche, “Kom in de kring” en kindernevendienst.

ROOSTER "DE BRON” MAART-APRIL 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 maart 2013
29 maart 2013
1 april 2013
10 april 2013
17 april 2013

Voorganger
Pastoor J. van der Stok
Diaken P. Steur, Goede Vrijdag viering
Pastoor J. van der Stok
Pastor mw. L. Kooiman
Diaken P. Steur

LEESROOSTER BIJ DE DIENSTEN (Uit “Kind op Zondag”)
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.
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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!
GOEDE VRIJDAG 29 maart 2013: Jezus sterft

Johannes 18 – 19
Jezus wordt gevangen genomen en gekruisigd. Zijn vrienden begraven hem in een
rotsgraf.
PASEN 31 maart 2013: Nieuw leven

Johannes 20 : 1 – 18
Op de derde dag ontdekken Maria en de anderen dat
het graf leeg is. Jezus is niet dood, hij leeft! God geeft
nieuw leven, zijn weg gaat verder dan de dood.

ZONDAG 7 april 2013: Als het avond wordt

Lucas 24 : 13 – 35
Twee mensen zijn op weg naar Emmaüs. Onderweg gaat
iemand met hen mee. Aan tafel herkennen zij hem: het
is Jezus!
ZONDAG 14 april 2013: Onvoorstelbaar

Lucas 24 : 35 – 48
Jezus verschijnt aan zijn leerlingen en eet een stuk vis.
Zijn leerlingen zullen het verder vertellen, te beginnen
in Jeruzalem.
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ZONDAG 21 april 2013: De stem van de herder

Johannes 10 : 22 – 30
Schapen herkennen de stem van de herder. Zo is het
ook met mensen en de Mensenzoon: zij herkennen zijn
stem, bij Hem zijn ze veilig.

BIJ DE DIENSTEN
Wim Voorbraak met bijdragen van Annemieke Plomp en Adriaan Rodenburg
Op 17 maart worden Jip de Wit en Daniël Doedens gedoopt. Zondag 24 maart is het
Palmzondag. We kijken weer uit naar de rondgang van de jongste kinderen met hun
palmpaasstokken door de kerk. De zaterdag ervoor worden (om 15.00 uur) de palmpaasstokken versierd.
De vieringen in de Goede of Stille Week starten met een drietal stiltevieringen op
maandag, dinsdag en woensdag. Lezingen, liederen, een gedicht en stilte zijn de onderdelen van deze korte diensten. Aanvang van deze diensten is 19.30 uur. Hiermee
bereiden wij ons, na de feestelijke intocht in Jeruzalem op Palmzondag, voor op het
zogenaamde Paastriduum of Triduum Sacrum. Dit is de periode die begint met de viering van Witte Donderdag en loopt tot en met de viering van het hoogfeest van Pasen,
de dagen waarop het lijden, de dood en de opstanding van Jezus worden herdacht. Op
witte donderdag vinden twee avondmaaldiensten parallel aan elkaar plaats, de ene,
met de cantorij, in Caegstate, de andere in de Grote Kerk. De cantorij verleent ook
haar medewerking aan de dienst op Goede Vrijdag. Dan wordt stil gestaan bij een aantal staties in Christus lijdensweg naar Golgotha.
Van Stille Zaterdag naar Paaszondag gaat de klok een uur terug. Dit zou betekenen dat
de Paaswake, normaliter om 6 uur ’s morgens, nu om 6 uur zomertijd, zou moeten
beginnen, dus nog een uur vroeger. Daarom is gekozen om de Paaswake dit jaar aan
het eind van de stille zaterdag te organiseren, ook weer samen met muzikanten en
ook weer de cantorij.
De paasmorgendienst is weer een gezinsdienst, vergelijkbaar met die op kerstmorgen.
De harmonie Soli Deo Gloria uit Breezand werkt aan de dienst mee. Dit maal is er een
passiespel. In het passiespel horen we het verhaal van het lijden en de opstanding van
Jezus. Daarbij beelden volwassenen en jongeren verschillende momenten uit het ver-
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haal uit als acht moderne 'staties' zoals we die ook kennen in de katholieke kerk. Dit
wordt ondersteund door verschillende liederen.

STICHTING SCHAGEN – ROEMENIE
Leo Witte
Sinds kort kunnen we weer beschikken over weer een opslagruimte en kunnen
we weer beginnen met inzamelen.
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

MEELEVEN EN MEEBIDDEN
Louise Kooiman en Michiel Aten
We leven in gedachten en gebed mee met de familie Kuikman (Alie Postmastraat 3,
1742SR) Pauline heeft een zware weg te gaan van behandelingen. We wensen haar,
haar man Karel en alle mensen om hen heen veel kracht en sterkte toe.
Wij leven mee met de familie van Dongen, Mozartlaan 3 (1741 HR). Er is veel zorg om
de gezondheid van de heer van Dongen. Hij weet dat hij niet meer beter zal worden en
voor hem en zijn vrouw Marga en hun kinderen is het een verdrietige en moeilijke tijd.
De laatste periode van het leven is intensief en zwaar. Wij wensen hen veel kracht en
Gods nabijheid toe. Dat hij zich geborgen mag weten in Gods grote liefde. Wij leven
ook mee met Dick en Ina Broekema, Vliedlaan 75. Ina heeft een zeer zorgelijk bericht
gehoord over haar gezondheid. Van het ene op het andere moment verandert je leven
en moet je hier mee aan de slag. Dit valt niet mee en vraagt veel van haar en haar man
en kinderen. Dick en Ina voelen zich gedragen door de liefde en warmte van de mensen om hen heen. Dat zij zich ook gedragen mogen voelen door de God: Ik zal er zijn”.
Mocht u hen willen steunen kunt u een kaartje naar hen sturen. Hun adres is Vliedlaan
75, 1741 RS Schagen.
Met de gezondheid van Henny Vogelsang is het steeds zorgelijker. Het is voor Henny,
Jos en de kinderen zwaar om het vol te houden. Het voelt voor hen warm en betrokken dat mensen zo om hen heen staan. Een kaartje doet alle zieke mensen zo goed.
Wij leven mee met de familie Hooij nu hun moeder Maartje Hooij-van der Molen is
gestorven. Samen namen wij afscheid van haar in het Slot Schagen. Ook namen we
afscheid van Lenie Schot- Anker. En leven we mee met Eric en Nisette Groot Antink en
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Huib en Emma Schot, haar beide kinderen. De dienst van woord en gebed was in het
kerkje in Haringhuizen. De beide vrouwen zijn begraven op het kerkhof aan de Hoep.

TER GEDACHTENIS.
Louise Kooiman
Op 20 februari jl. overleed op 89 jarige leeftijd

Maartje Hooij- van der Molen.
Zij was sinds 1995 weduwe van Cornelis Hooij en woonde de laatste jaren van haar
leven nog zelfstandig aan de Gedempte Gracht.
Zij is altijd een actieve vrouw geweest en hield veel van zingen. Meer dan 30 jaar zat zij
op de oratorium vereniging en heeft twee maal in het concertgebouw in Amsterdam
opgetreden. Zij hield van sport, van tennis en van voetbal en Ajax was haar clubje. Ze
was een zorgzame gastvrije moeder en oma.
Ze had een duidelijke mening en had soms moeite met veranderingen. Ze was van huis
uit gereformeerd opgevoed en het samengaan van hervormd en gereformeerd was
voor haar niet gemakkelijk. Graag keek ze zondagmorgen naar Ds. ter Veer op de televisie en kwam regelmatig naar de gemeente maaltijd. Ze zat enkele jaren op de gespreksgroep in de kerk en daarin gaf zij ook duidelijk en helder haar opvattingen weer.
Ze had een traditioneel eenvoudig geloof en hield van heldere taal.
Ze voelde zich een gezegend mens en: boven de rouwkaart stonden haar woorden:
“Tel je zegeningen, Tel ze één voor één”. “Ik kijk naar de dingen die ik heb”. Zo probeerde ze haar leven te leven. Gelovig vertrouwend op God en dankbaar en blij voor
iedere mooie dag die ze mocht ontvangen. Vaak kijkend naar de positieve dingen. De
laatste jaren van haar leven werden minder. Haar geheugen liet haar steeds meer in
de steek en het zelfstandig wonen lukte met veel ondersteuning van haar omgeving en
hulp. Haar kinderen bezochten haar veel en ook daarin voelde ze zich een gezegend
mens. Ze vertelde vaak hoe dankbaar ze was en hoe ze altijd voor haar klaar stonden.
Als ze met één van haar kinderen een autoritje maakte kon ze zomaar spontaan gaan
zingen en psalm 19 oude berijming, was dan een geliefd lied: “Het ruime hemelrond”.
De natuur en alles wat daarin leefde was voor haar de bevestiging van Gods liefde en
zij ervoer daarin ook Gods heerlijkheid. Bij haar afscheid, gehouden in Slot Schagen,
hebben we deze tekst van psalm 19 gelezen. Dankbaar zijn haar kinderen en kleinkinderen voor haar leven en wat zij daarin heeft gegeven en hopen dat zij haar zo mogen
blijven herinneren.
Zij mogen haar nu toevertrouwen aan de Eeuwige, aan de God van Liefde die ook de
bron van het bestaan is geweest van Maartje Hooij. Dat zij kracht mogen vinden in die
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gedachte en wij wensen Annelies en Dick, Aart en Ina, Ina en Chris Gods nabijheid toe
in de tijd die komt. Ook hopen wij dat haar kleinkinderen en achter kleinkind troost
vinden aan de goede herinnering aan oma Maartje Hooij.
Op 1 maart jl. overleed op 88 jarige leeftijd

Helena Schot – Anker (Lenie).
Haar dochter Nisette en haar man Eric wonen hier in Schagen aan de Kogerlaan en dat
was de reden dat Lenie Schot twee en half jaar geleden uit Rotterdam naar Schagen
verhuisde. Zij kreeg een kamer in Wooncentrum de Bron. Zelfstandig wonen werd
steeds minder gemakkelijk en nu kreeg zij nog betere steun van haar dochter en
schoonzoon. Haar geheugen werd minder en ze was blij met de zorg en aandacht van
de verzorgenden in de Bron. Wel maakte de Alzheimer haar steeds wantrouwender
maar ze verloor haar waardigheid en identiteit niet. Een sterke vrouw die veel had
meegemaakt in haar leven. Ze trouwde op 12 september 1948 in de kerk in Rotterdam
met Theo Schot maar helaas hield dit huwelijk geen stand. Wel is zij altijd zijn naam
blijven dragen. Zij kregen samen 4 kinderen waarvan twee jongetjes, een tweeling, bij
de geboorte stierven. Zij was blij met de kinderen Huib en Nisette maar ook op oudere
leeftijd moest zij nog een verlies meemaken want haar kleinzoon Tjedde, zoon van
Huib en Emma, stierf bij een ongeluk. Zij heeft zich er altijd door heen proberen te
slaan. Haar dochter Nisette is haar tot grote steun geweest. Zij had houvast aan haar
geloof en boven de rouwkaart stond psalm 23: “De Heer is mijn herder, mij ontbreekt
niets”. Ook lazen we bij haar afscheid, gehouden in het kerkje van Haringhuizen, de
woorden uit Ruth, het verhaal van Naomi. Naomi die ook haar man en beide zoons
verloor. Lenie Schot mocht zich in haar leven, dwars door alle moeite en verdriet heen,
gedragen weten door Gods liefde. Hieruit leefde zij ook en dit was haar houvast. Zo
hebben we allen afscheid van haar genomen, met woord en beeld over haar leven,
hoe zij is geweest voor allen die van haar gehouden hebben. Een hartelijke vrouw was
zij, die hield van haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen. We luisterden naar de
muziek van Karin Bloemen: “De dag dat je moeder sterft”. Daarna hebben wij haar
begraven op haar laatste rustplaat in de Hoep.
Haar kinderen Huib en Emma en Nisette en Eric mogen zich getroost weten door de
God die het begin en einde is. Dat zij Lenie Schot Anker aan die God mogen toevertrouwen. Ook hopen wij dat haar kleinkinderen Hellen en Edwin en John en Lida en
achterkleinkinderen Naomi, Vion en Tibe kracht mogen vinden aan de goede herinneringen aan oma Lenie.
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Bedankt!
Jantine Smit-Jongkees
Gelukkig ben ik weer thuis na 2 ½ maand. Het gaat nog niet geweldig maar het heeft
tijd nodig. Ik ben dankbaar dat ik geopereerd kon worden. Ook bedankt voor de kaarten die ik mocht onvangen.
Bedankt!

GEVRAAGD: gastheer/vrouw, koffieschenkers/sters
Annemarie Voorbraak
Er zitten nog wat gaten in ons jaarschema. Daarom een verzoek u aan te melden als
gastheer/vrouw en/of koffieschenker/ster. Opgave bij Annemarie Voorbraak, tel.
213665, mail avoorbraak@hetnet.nl

GEMEENTEREIS NAAR TURKIJE.
Louise Kooiman
Op vrijdag 22 maart was er in de kerk een voorlichtingsavond voor de Turkije reis. Er
was veel belangstelling en er zijn al meer als 25 mensen die interesse hebben. De reis
zal waarschijnlijk de laatste week september en eerste week oktober of de eerste 2
weken van oktober plaatsvinden. Dit hangt af van de mogelijkheden van de organisatie. Mocht u in interesse hebben dan kunt u altijd even informatie inwinnen bij Louise
Kooiman.

VAN DE VOORZITTER.
Jan Prij
Het moderamen vergaderde op 7 februari en de kerkenraad op 27 februari. Naast
rapportages over lopende werkzaamheden komen in de vergaderingen de volgende
zaken ter tafel.
• In een gesprek tussen Michiel Aten en Ger Scholten is gesproken over de nu bij ons
geldende gewoonte om op de eerste zondag van de maand de Geloofsbelijdenis te
zingen of uit te spreken. Geopperd is toen dat het wellicht net zo mooi is om dit te
doen bij bijzondere diensten. Het Moderamen kon zich hier wel in vinden maar in de
kerkenraad werd terecht opgemerkt dat sommige bijzondere diensten hiervoor niet
zo geschikt zijn. Afgesproken is dat Michiel en Louise zich hier nog eens over zullen
buigen.
• Zoals bekend is Meta Floor enige jaren door Kerk in Actie uitgezonden naar Israël.
Haar werk is nu beëindigd en Kerk in Actie gaat nu opnieuw mensen naar christelijke
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• partners in Israël en de Palestijnse gebieden uitsturen. Hiervoor zoeken zij een
gemeente die de uitzending kerkelijk wil vormgeven. Dit betekent bijvoorbeeld dat er
bij de uitzending een speciale kerkdienst wordt gehouden en er contact is door correspondentie en bezoeken tijdens verlofperiodes. Het gaat om de uitzending van een
docent aan de theologische opleiding in Bethlehem. De kerkenraad staat positief tegenover dit voorstel om uitzendende gemeente te zijn. Om hierover nog iets meer
aan de weet te komen is Karel Jungheim van Kerk in Actie uitgenodigd voor de komende moderamenvergadering.
• Omdat het aansteken van een lichtje voor sommige mensen veel betekenis heeft
komt Louise met het voorstel om een aandachtslichtenboom 1 aan te schaffen. Hierin
kunnen lichtjes worden gehangen door bezoekers van b.v. de inloopochtend, Westfriese Folklore, maar ook bij Taizé diensten. Gedacht wordt aan een plaats in het portaal van de kerk. Niet alle kerkenraadsleden kunnen zich vinden in het voorstel, met
name de voorgestelde locatie wordt niet geschikt bevonden. Gevraagd wordt het
voorstel opnieuw te bekijken en dan ook aan te geven waar het in de kerkzaal geplaatst moet worden.
• Verschillende malen is al gesproken over de aanstelling van een classicale jeugdwerker. Deze zal voor enkele gemeenten in onze classis het jeugdwerk ondersteunen.
Door voor meerdere gemeenten te werken kunnen de kosten in de hand worden
gehouden en kan er veel van de ervaringen in de verschillende gemeentes geleerd
worden. De kerkenraad heeft zich hiervoor in een eerdere vergadering al positief
opgesteld, natuurlijk ook mede afhankelijk van de financiële consequenties. Het College van Kerkrentmeesters is gevraagd te bezien welke financiële ruimte er is. Op
basis van deze positieve grondhouding heeft Arjan Plomp, onze jeugddiaken, de vervolgstappen gezet en inmiddels is duidelijk wat dit financieel betekent. Het gaat om
een parttime aanstelling voor 2 jaar, waarvan er elk jaar 14 dagdelen voor de PGS zijn.
De kosten hiervan bedragen 2500 euro per jaar. Het College heeft in de begroting
1000 euro gevonden wat betekent dat er nog 1500 euro bij moet komen. Dit is er nog
niet. Het College heeft voorgesteld om te bezuinigen op gastpredikanten maar dit
vindt de kerkenraad geen goed idee omdat dit zou betekenen dat de diensten moeten worden ingevuld door onze eigen predikanten wat dan weer ten koste gaat van
het pastoraat. Er worden nog enkele andere mogelijkheden genoemd die nu uitgezocht worden. De kerkenraad blijft vooralsnog voorstander van het aanstellen van
een parttime jeugdwerker die naar verwachting niet eerder dan in de herfst van 2013
aan het werk kan gaan.

1

In de bijdrage van de Raad van Vieren en Leren wordt deze standaard voor waxinelichtjes
aangeduid met de term “devotieboom”.
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• Zoals bekend gaat Louise een gemeentereis organiseren naar Turkije. De kerkenraad stemt ermee in dat Louise de begeleiding hiervan mag beschouwen als pastoraal
werk en hiervoor dus geen vakantie hoeft op te nemen. Er hebben zich inmiddels al
25 mensen opgegeven maar er is nog ruimte voor meer.
• Zoals al in mijn vorige stukje is geschreven wordt de samenwerking met Bethel, die
er uit bestond dat een ouderling uit onze kerkenraad aanwezig was bij de vieringen
van het Heilig Avondmaal in Bethel, niet voortgezet. Gebleken is dat de verschillen in
geloofsvisie te groot zijn. Bethel zal nu samenwerking zoeken met de Hervormde gemeente uit Broek op Langedijk. De kerkenraad is het hiermee eens.

Van de kerkrentmeesters
André de Jonge
De vorige maand is in onze gemeente de actie Kerkbalans gehouden. Op dit moment
(26-2-2013) is ongeveer 90% van de reacties binnen. We verwachten in april over een
volledig beeld te beschikken en zullen dan de resultaten in het kerkblad publiceren.
.
Het college van kerkrentmeesters bedankt alle leden van onze gemeente die voor dit
jaar een toezegging hebben gedaan.
PS : we zijn helaas vergeten het bankrekeningnummer waar de vrijwillige bijdrage op gestort kan worden in de brieven te vermelden. Het juiste bankrekeningnummer is 69.95.43.622 ten name van Samen op Weg-Gemeente Schagen C.A. te
Heerhugowaard.

Raad voor Vieren&Leren (RV&L)
Adriaan Rodenburg
Son of Man
Na enige verwarring over datum en film hier de juiste informatie.
Vrijdag 22 maart wordt de film ‘Son of Man’ vertoond in de Hans Leijdekkerszaal van
de Grote Kerk. Aanvang 19.30 u. De kerk is om 19.15 u. open. Koffie en thee staan
voor u klaar.
De film volgt het lijdensverhaal van Jezus, maar overgezet naar Zuid-Afrika tijdens het
apartheidsbewind. Deze indrukwekkende film is enkele jaren geleden ook vertoond.
Met deze film beginnen we de Goede of Stille Week.
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Voortgang
 Er is gesproken over een zogenaamde ‘devotieboom’. U hoort of leest daar
binnenkort meer over.
 Er wordt gewerkt aan een activiteitenboekje voor het seizoen 2013-2014.
 Evaluatie en aanpassing van het groene liturgieboekje zal plaatsvinden na het
verschijnen van het nieuwe liedboek.
 Het beleidsplan van de RV&L begint vorm te krijgen. Zodra het klaar is wordt
het aan de kerkenraad aangeboden. Via ‘Onze Kerk’ houden wij u op de hoogte.

Bijbelgespreksgroep in de kerk.
Louise Kooiman
Op woensdag 17 april a.s. is de volgende bijbelgesprekskring in de Grote kerk op de
Markt. We beginnen om 14.00 uur. We gaan nogmaals in gesprek over het bijbelboek
Job. Iedereen is van harte welkom.

OUDEREN- GESPREKSGROEP.
Louise Kooiman
Op dinsdag 23 april zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de grote Kerk
op de Markt, het zal zijn in Hans Leijdekkerszaal. Het thema zal zijn “ Nederigheid”.
Nederigheid is een deugd, maar opgelegde nederigheid deugt niet. Daarover willen we
in gesprek gaan. Iedereen is van harte welkom.

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN
De Voorbereidingscommissie
7 april 2013
De Laurenscantorij Haringhuizen o.l.v. Jan Bruin zingt als ‘Lied van voorbereiding’ gezang 352 U, verborgen Christus, bid ‘k eerbiedig aan. Een wonderschoon lied van Thomas van Aquino (1225-1274) vertaald door G. van der Leeuw. Deze Van der Leeuw is
de naamgever van de Van der Leeuwstichting die ooit het boekje ‘De Adem van het
Jaar’ uitgaf. Dit boekje is al ruim 16 jaar de basis voor de Willibrordusvespers. Ds. Fokko Omta van Nieuwe Niedorp is liturg en Hans Stehouwer bespeelt het orgel.
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Terugblik 3 maart 2013
Diaken Piet Steur werd vervangen door Jan van Dril, Augustijner pater en pastoor van
Medemblik. Samen met het Gregoriaans koor Schagen werd het een bijzonder avondgebed. Protestanten die het gregoriaans (mee)zingen!
De kerk is op 7 april 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.

NIEUWS VAN DE PCOB
Nel de Vries
Hier volgen alweer de laatste activiteiten die door de werkgroep educatie van de SBOS
(samenwerkende bonden van ouderen te Schagen) in dit seizoen worden georganiseerd. We zijn al plannen aan het maken voor het volgende seizoen en daarvan zullen
we u na de zomer weer berichten.
10 april – lezing Zwanenwater
Het Zwanenwater is een prachtig natuurgebied bij Callantsoog. Velen van ons hebben
er vast wel eens rondgewandeld. Dhr. Ellermeijer uit Den Helder komt ons vertellen
over het Zwanenwater. En uiteraard heeft hij hier prachtig beeldmateriaal bij.
Aanvang: 14.00 uur in Onder de Olmen.
De toegangsprijs inclusief koffie of thee is voor leden € 5.00 en € 6.00 voor niet-leden.
Opgeven bij Nel de Vries, tel: 0224-214342
Om dan samen te gaan genieten van al het moois dat het Zwanenwater ons te bieden
heeft, gaan we als afsluiting van dit seizoen op 24 april ´s middags met elkaar een kleine wandeling maken door het Zwanenwater. Maar hierover zult u op 10 april meer
horen en anders kunt u contact opnemen met Nel de Vries, tel: 0224-214342

ZWO
Henk Nicolai, Henk Rieffe en Kees Vestering
De afgelopen jaren hebt u regelmatig mededelingen gekregen over de blindenschool
in Beit Jalha. Aan alles komt een einde zo ook aan de ondersteuning van de school
door Kerk in Actie. Dit betekent niet dat de school geen ondersteuning meer ontvangt,
maar dit zal voor de komende jaren door een organisatie in een ander land gedaan
worden. Internationaal is er goede samenwerking tussen de kerkelijke instanties die
zich bezig houden zending, werelddiaconaat en ontwikkelingshulp.
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Eind 2012 is ook Meta Floor teruggekeerd vanuit Oost-Jeruzalem. Er zal weer een medewerker worden uitgezonden, maar nu niet van uit de classis Alkmaar. De ZWOcommissie van de classis Alkmaar hoopt dat een docent naar de Bethlehem Bible College uitgezonden zal worden.
Wat betreft Schagen in september heeft Henk Rieffe acht jaar als ZWO-diaken in de
diaconie gezeten, en moet hij dus aftreden, hij hoopt dat er dan een opvolger zal komen.

WEBSITE GEPIKT!
Wim Voorbraak
Daar zit je dan: de ene maand maak je nog reclame voor de website, de volgende
maand is hij geroofd. Het was de dag met de zangavond over het liedboek. Een aantal
mensen wilde nog even de begintijd checken, tikten www.pgschagen.nl in op hun
computer maar daar was niet de vertrouwde kerk maar een groot oog met de tekst
“Akatsi hacker- I catch this site” en weg was ons communicatiemiddel naar u als gemeente en naar al die bezoekers van onze site uit naburige gemeenten die geen kerkblad ontvangen. Zo gingen door een pesterij, anders kan je het niet noemen, vele uren
werk van de webmasters verloren. Navraag bij de PKN in Utrecht leerde ons dat we de
eerste kerk in Nederland zijn wie dit overkomen is.
De Schager Courant bood direct aan ons te helpen met de communicatie van de kerkdiensten. Gelukkig is Ger Dekker er in geslaagd een tijdelijke website te maken met de
hoognodige informatie op hetzelfde webadres. U vindt daar de geluidsopname van de
kerkdiensten en het kerkblad. Dit gaat tot juni duren. Dan hopen we onze vernieuwde
site te presenteren.

Roemenie 2012
Leo Witte
De afgelopen weken ben ik bezig geweest met een verslag over 2012 betreffende
Roemenië. Al schrijvende kwam het idee naar boven om dit ook in Onze Kerk te
plaatsen daar er redelijk wat informatie in staat die niet iedereen voor ogen krijgt.
Een actuele vraag is altijd hoe het nu gaat in Roemenië. We kunnen dan stellen dat het
lange tijd vooruit gegaan is. Genuanceerder kunnen we stellen dat er grote verschillen
zijn tussen arm en rijk. Voor degenen die een of andere lichamelijke beperking hebben
is het erg zwaar. Voorzieningen voor hen zijn er niet of nauwelijks. Men moet veelal
zelf voor verzorging zorgen.
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Men ziet er in Roemenië veel meer ‘getekend mensen’ dan bij ons. Ongetwijfeld zal
dat zijn omdat men meer heeft meegemaakt onder minder goede omstandigheden.
Landelijk komt het nog heel veel voor dat kinderen achtergelaten worden. In de eerste
helft van 2012 zijn er 768 kinderen achtergelaten. Van hen werden 469 kinderen na
hun geboorte achtergelaten op de kraamafdelingen, 218 kinderen op de kinderafdelingen en 81 kinderen op andere afdelingen van de ziekenhuizen. LET WEL: alleen al
in de eerste helft van het jaar.
De meeste kinderen verblijven voor langere tijd in het ziekenhuis. Sommige gaan naar
pleeggezinnen en anderen gaan naar kindertehuizen.
Ook in het kindertehuis waar wij altijd terugkomen en waar kinderen zijn met (meestal
een dubbele) beperking. Deze zijn voor 80 % achtergelaten in het ziekenhuis of op
straat.
Er is nog veel armoe. Daarbij gaat het niet om de vraag hoe groot de auto is die men
kan rijden. Het gaat dan om vragen als, kan ik mijn kinderen morgen nog te eten
geven, kan mijn zieke kind naar de dokter of kunnen mijn kinderen wel naar school. Er
vindt nog veel corruptie plaats. Dit gebeurt niet alleen bij grote projecten maar ook in
het klein. Bij ziekenhuisopname is het normaal dat er, om een beetje verzorging te
ontvangen, contant geld meegaat om wat chocola of andere dingen voor het
verplegend personeel te kopen.
Maar liefst 20% van de werkende bevolking kan niet rondkomen. Dat zijn dan niet
degene die als allerarmsten te boek staan maar de middengroep die iedere keer
verder naar beneden zakt: hardwerkende mensen die nog maar zo weinig verdienen
dat ze niet meer voor hun gezin kunnen zorgen.
De lonen zijn erg laag en een tweede baan vinden is op dit moment erg klein. Bijna
80% van de werkende bevolking heeft geen vast arbeidscontract. Het verschil tussen
de hoge lonen en de steeds groeiende categorie van de lage lonen groeit elke dag.
Aan de andere kant zijn er de stijgende prijzen waardoor velen niet meer rond kunnen
komen. Voor levensmiddelen betaalt men ongeveer hetzelfde als bij ons. Ook de
prijzen van gas en elektriciteit gaan steeds verder omhoog.
De jongere generatie is ondernemend, velen reizen naar, of verblijven in het
buitenland. Voor de oudere generatie is dat heel anders. Jarenlang opgegroeid onder
het Roemeense regime zijn ze meer berustend of zijn ze te oud en te arm om iets te
ondernemen. Voor gezinnen met kinderen is het moeilijk om te vertrekken. Er zijn
echter wel ouders die met of zonder kinderen naar het buitenland gaan. Officieel zijn
er 350.000 kinderen in Roemenië die zonder ouders opgroeien. In de praktijk ligt dit
aantal veel hoger.
Roemenië wil op korte termijn meedoen aan de Europese munt, de Euro, maar het
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lukt waarschijnlijk nog niet vanaf 2015. Het land blijft er wel op aansturen.
Om mee te mogen doen moet Roemenië aan vijf voorwaarden voldoen, waaronder
het terugdringen van het begrotingstekort tot minder dan 3 procent. Ook de inflatie
moet omlaag. Het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie trokken eerder
de portemonnee om Roemenië daarbij te helpen.
Voor informatie en foto’s over wat wij in Cristuru Secuiesc doen kunt u ook kijken op
de website www.stichting-schagen-roemenie.nl

Musical Ester
Corrie Rus
De musical Ester wordt steeds meer een
stadsbreed gebeuren. Alle wijken van Den
Helder zijn nu vertegenwoordigd. En daarbuiten, mogen we wel zeggen, want ook uit
Schagen komen een aantal deelnemers. En
ook onze hoop dat het niet alleen iets vanuit
de Protestantse gemeente zou zijn krijgt meer gestalte.
Alleen al daarom is ‘geloof, hoop en vertrouwen’ iets wat niet alleen het draagvlak van
de musical en van het verhaal van Ester is. Het is een verhaal van alle tijden met een
boodschap die in elke tijd toch weer actueel is. Helaas wel, zou ik zeggen.
Voor nu, de audities zijn geweest, de meeste rollen verdeeld. Het koor is gegroeid. Wel
zouden we graag nog een aantal jongeren zien, daar is nog alle ruimte voor. Dus wil je
meedoen of weet je iemand, kom langs. Er wordt elke donderdag gerepeteerd vanaf
19.30 uur, in de Johanneskapel in Nieuw Den Helder. Kom eens langs, altijd welkom.

UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD
Solveg Steur, namens de werkgroep
UITNODIGING
GEMEENTEMAALTIJD
Zondag 21 april 2013
in de Grote Kerk aan de Markt te Schagen
De laatste gemeentemaaltijd van het seizoen,
even lekker en gezellig als de eerste.
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U bent 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 17 april bij:
Solveg Steur
213801
Ageeth Spruijt
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 MAART – APRIL 2013
Datum

Dag

12 mrt.

Dinsdag

16 mrt.
17 mrt

Zaterdag
Zondag

22 mrt
23 mrt
3 april
3 april

Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Woensdag

3 april
7 april

Woensdag
Zondag

9 april
10 april
16 april
17 april
17 april
21 april
23 april

Dinsdag
Woensdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Zondag
Dinsdag

Bijeenkomst/Raad
Gesprekskring Ds Aten: Thomas à
Kempis
Lectorentraining Ds Aten
Nico Sevenhuizen speelt een licht
klassie programma op de piano.
Filmavond “Son of man”
Palmpaasstokken maken
Inloopochtend
Pastorale Raad met bezoekmedewerkers
Pastorale Raad
Studio Cantilene maakt een feestje
met een musicalachtige voorstelling
Vergadering van kerkrentmeesters, db
Lezing over het Zwanenwater
Vergadering van kerkrentmeesters
Bijbelgespreksgroep thema: Job
Diaconale Raad
Gemeentemaaltijd
Ouderengespreksgroep thema: Nederigheid
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Begintijd

Locatie

20.00 uur

Grote Kerk

10.00 uur
15.00 uur
19.30 uur
15.00 uur
10.00 uur
15.30 uur

Grote Kerk
Kerkje Eenigenburg
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk

20.00 uur
15.00 uur

Grote Kerk
Kerkje Eenigenburg

20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
15.45 uur
14.00 uur

Grote Kerk
Onder de Olmen
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk

Dames- en herenkapsalon BREMER
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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

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

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.)

Vakmanschap sinds 1928
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Eerlijke handel
in een
unieke winkel
verrassende cadeau-artikelen
sieraden
foodproducts
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Laan 13 Schagen 0224-212462
www.jangrootelektro.nl
Markt 24, Schagen
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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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