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TER OVERWEGING
Louise Kooiman
Wij verwachten
(het is te gek om los te lopen, ik weet het,
maar het moet je maar beloofd zijn)
dat deze wereld anders wordt.
Dit zijn de eerste regels van het gedicht “Advent” van Geert Boogaard, dominee/ dichter. In mijn jeugd was hij predikant in Andijk ( leefde van 1908 tot 1990). Hij was geen
academisch theoloog, maar hij was op bijzondere gaven aangesteld. Een man die je
kon raken en pastoraal dicht bij de mensen wilde zijn.
Het begin van bovenstaand gedicht roept ons op om het vol te houden in een gewelddadige en onvolmaakte wereld. Alle berichten die dagelijks via krant, radio en TV, op
ons af komen, maken je soms murw en machteloos. Het onrecht lijkt sterker dan recht
en het geweld sterker dan vrede. Maar, er is toch een belofte die ons is gegeven?
Gelooft u er nog in? Durft u er nog op te vertrouwen?
Sinds 2008 ontwikkelde de kredietcrisis zich tot een brede economische crisis. Ook in
Nederland is er armoede. Een laag inkomen veroorzaakt vaak niet alleen een gebrek
aan fatsoenlijke behuizing, gezondheidszorg en voeding, maar zorgt in veel gevallen
voor uitsluiting en een gebrek aan eigenwaarde. Ik moet denken aan het meisje dat
blij is dat ze in de vakantie jarig is, dan hoeft ze niet te trakteren en geen feestje te
geven. Of die oma, die een eitje met ham bakt als haar kleinkind op bezoek komen,
maar de rest van de week weinig op brood heeft. Armoe voelt zo als onrecht.
Ik las het verhaal van een man, zoon van een in Auschwitz omgekomen eigenaresse
van een pand in Amsterdam. Hij wilde koste wat het kost na de oorlog het huis van
zijn moeder terug hebben van een vastgoedhandelaar. Hij kreeg het niet, omdat zijn
moeder de hypotheek sinds haar aankomst in Auschwitz niet had doorbetaald. De
zoon stapte naar de Raad voor Rechtsherstel, verloor het proces en moest de proceskosten betalen. Wat een grof onrecht.
In Amsterdam werken, volgens de burgemeester, veel vrouwen nog steeds in de gedwongen prostitutie. De vrouwenhandel is een groot probleem en er worden veel
(vaak oost Europese ) vrouwen hier naar toegehaald en misbruikt. Wat een onrecht.
Vaak willen we (ik) dit soort berichten lieven niet weten. Het maakt onrustig en verdrietig? Want het schreeuwt om herstel. Kan het nog? Voor mij heeft advent alles te
maken met het protest tegen deze vormen van onrecht én met rechtsherstel. Met
dank aan Geert Boogaard het laatste deel:
Dan zal blijken dat al wat ze gedaan hebben,
de machten, om mensen klein te krijgen,
te intimideren, af te houden van de slaap,
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stuk te schrijven met artikelen in de krant
en kapot te praten voor de radio toch vergeefs was,
want de nederigen, zij worden verhoogd.
Er zal dan vrijheid zijn voor allen, voor alle volk en ras,
een neger zal dan niet meer worden aangesproken als boy,
hij zal nergens meer worden uitgekafferd,
en geen macht, niet één, zal zich kunnen rechtvaardigen.
want allen staan zichtbaar voor God.
De Joden zullen dan overal, niet alleen in hun eigen land,
en niet slechts aan boord van de 'Theodor Herzl',
zoals die Poolse Jood met wie ik sprak, maar overal gelukkig zijn,
want het 'sjaloom' dat zij zeggen zullen we overal doen en niemand,
niemand die dan meer kwaad doet op Zijn heilige berg
want een sluier trekt op en de stem van God,
de God van Israël roept en de volken ze gaan alle naar Zijn grote maaltijd.

KERKDIENSTEN
Zondag 15 december 2013, 3de advent
Grote Kerk
10.00 uur Ds M.C. Aten, Doopdienst m.m.v de Cantorij
Eerste collecte Kerk (pastoraat Schagen), tweede collecte Diaconie
Organist Hans Stehouwer
Gastvrouw Marjolijn ten Cate
koffie wordt verzorgd door Nel van Vliet en Janny Joling
Er is crèche en kindernevendienst.
Donderdag 18 december 2013
De Bron, Oecumenische kerstviering in de Carrousel
19.00 uur Mw Pastor L. Kooiman en Em. Pastoor J. Van der Stok
Vrijdag 19 december 2013
19.30 uur Pastor Mw. L. Kooiman, Caegstate kerstfeest
M.m.v het Schager Kerstkoor o.l.v. Wijnand Kramer, piano Wim Rijnsburger
Zondag 22 december 2013, 4de advent
Grote Kerk
10.00 uur Mw Ds A. Groenendijk, pastor MCA Alkmaar
Eerste collecte Kerk (onderhoud orgel), Tweede collecte Diaconie
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Organist Sebastiaan Schippers
Gastvrouw Ineke van der Woude
koffie wordt verzorgd door Erwin Kloosterman en Leo Witte
Er is “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese
Dinsdag 24 december, Kerstnachtdienst
Grote Kerk
22.00 uur Ds M.C. Aten, m.m.v het Schager Kerstkoor
o.l.v. Wijnand Kramer, piano Wim Rijnsburger
Eén collecte voor het eigen kerkelijk werk
Organist Hanneke Muntjewerf
Gastheer/vrouw Fam. van de Plas
Woensdag 25 december 2013, 1ste Kerstdag
Grote Kerk
10.00 uur Pastor mw. L. Kooiman,
Eén collecte voor de Diaconie (doel nog nader te bepalen)
Organist Hanneke Muntjewerf
Gastheer Geert Bakker
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma
Er is crèche
Kerkje Eenigenbuurg
10.30 uur. Ds K.H. Ubels, Schagen, hoofdstrijdmacht predikant, Schagen
Gastheer Huib Wagenaar
Donderdag 26 december 2013 (2e kerstdag)
De Bron: 10.45 uur Em. Pastoor J. van der Stok
Zondag 29 december 2013
Grote Kerk
10.00 uur Ds. G. Scholten, pastor Gemini Zh, Den Helder
Eerste collecte Kerk (kosten kerkblad), Tweede collecte Diaconie
Organist Hanneke Muntjewerf
Gastheer : ?
koffie wordt verzorgd door:?
Er is crèche
Dinsdag 31 december 2013, oudejaarsavond
Grote Kerk
19.00 uur Oudejaarsavondgebed
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Eén collecte voor eigen kerkelijk werk (oudejaarscollecte)
Organist Hanneke Muntjewerf
Woensdag 1 januari 2014
De Bron: 10.45 uur Em. Pastoor J. van de Stok
Zondag 5 januari 2014
Grote Kerk
10.00 uur Ds. G. Scholten, pastor Gemini Zh, Den Helder
Eerste collecte Kerk (instandhouding gebouw), Tweede collecte Diaconie
Organist Caroline Schaap
Gastheer Henk van Zanten
koffie wordt verzorgd door Willy Tiller en Arjen Poley
Autodienst fam. van Zanten
Er is Kom in de Kring, nevendienst, basiscatechese
Woensdag 8 januari 2014
De Bron: 10.45 uur Pastor Mw. L. Kooiman
Zondag 12 januari 2014
Grote Kerk
10.00 uur Ds. C. Corporaal, Julianadorp
Eerste collecte Kerk (energiekosten), Tweede collecte Diaconie
Organist Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw Nel Dantuma
koffie wordt verzorgd door Jelly en Gerrit Leijnse
Autodienst fam. Nicolai
Er is crèche en nevendienst
Woensdag 15 januari 2014
De Bron: 10.45 uur Pastoor E. Moltzer
Donderdag 16 januari 2014
Caegstate : 10.45 uur Pastor Mw L. Kooiman
Zondag 19 januari 2014, Oecumenische dienst Raad van Kerken
Grote Kerk
10.00 uur alle pastores Raad van Kerken
Eén collecte; doel wordt nog meegedeeld.
Organist Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw Henny Vos
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koffie wordt verzorgd door Gerie Koning en Gerda Bulens
Autodienst fam. de Visser
Er is Kom in de Kring, nevendienst, basiscatechese

BIJ DE DIENSTEN
Ilse Broeksma en Michiel Aten
Op 15 december zal er een doopdienst zijn. Tobias Dudink, de eerstgeborene van
Bram en Janneke Dudink zal dan in onze kerk worden gedoopt.
In de nevendienst zijn we op de eerste adventszondag begonnen met het kerstproject:
God geeft een nieuwe Koning. Deze Koning wil koning zijn voor iedereen. In het projectlied komt dit ook weer terug: Hij wil onze koning zijn. Voor alle mensen op de wereld. Dit geeft verbondenheid. Daarom staan rondom de wereldbol, die tot en met
Kerst voor in de kerk te zien is, allerlei mensen met elkaar verbonden, hand in hand.
De koning brengt vrede en geluk. Samen kunnen we in geluk en vrede leven als God bij
ons is. Door de geboorte van de Koning is dit werkelijkheid geworden. En bij zijn wederkomst zal dit voor eeuwig zijn. De verhalen uit Micha zijn leidraad in het project. In
de nevendienst werken we met de methode Vertel het Maar! In deze methode komen
veel Bijbelverhalen aan bod. Dat betekent dat de verhalen die de kinderen in de nevendienst horen niet altijd hetzelfde zijn als dat wat de zittenblijvers in de kerk horen,
in de kerk wordt deze advent een andere verhaallijn gevolgd.
Kerstmorgen wordt een echte gezinsdienst. Jozef en Maria komen op bezoek. We
hopen op een prachtige Kerstmorgen, waarin groot en klein, jong en wat ouder samen
het Kerstverhaal mogen horen en zingen. Welkom.
Het Schager Kerstkoor verleent zijn medewerking aan de Kerstnachtdienst. Deze
dienst wordt ook dit jaar weer uitgezonden via Schagen FM. Vanwege de grote belangstelling afgelopen jaar zal deze keer ook de Hans Leijdekkerszaal worden voorzien
van stoelen. Er zal een beeldverbinding zijn tussen deze zaal en het liturgisch centrum
in de kerkzaal. Dit in het geval de stoelen in de kerkzaal allen bezet zijn.
Het Schager Kerstkoor onder leiding van Wijnand Kramer, met Wim Rijnsburger aan de
piano verleent ook haar medewerking bij de kerstdiensten in De Bron en Caegstate.

OECUMENISCHE VIERING OP 19 JANUARI
Adrie Rozing, voorzitter Raad van Kerken
Wat hadden we een prachtige oecumenische viering in september! Het was zó goed
om samen te zijn, samen te zingen, samen te bidden, samen te luisteren naar de gesproken woorden en naar het koor, samen stil te zijn………en samen koffie/thee te
drinken.

7

Nu mogen we u weer van harte uitnodigen en wel om de oecumenische viering op 19
januari 2014 bij te wonen. Deze keer in de Grote Kerk op de Markt, aanvang 10.00 uur.
Het thema is : Is Christus dan verdeeld?
Oei, voor de kerken, dus voor ons, wel een nadenkertje!
Deze keer zal de Laurenscantorij o.l.v. Jan Bruin muzikale medewerking verlenen.
Hanneke Muntjewerf bespeelt het orgel en begeleidt ons bij de samenzang.
Wie de overweging doet……………………
(In de traditie van de RK kerk wordt dat van te voren niet meegedeeld!)
Voor de kinderen: (en hun ouders)
In september hebben verschillende kinderen tijdens
de oecumenische viering in de RK kerk heerlijk zitten luisteren, mee gezongen, de kleurplaat gekleurd,
of in boekjes zitten kijken/lezen.
Ook deze keer kunnen/mogen de kinderen bij hun
ouders blijven in de kerk. Maar parallel aan de
dienst is er ook creche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese.
U merkt: Er is voor iedereen een plaatsje in de Grote Kerk op de Mark tijdens de oecumenische viering op 19 januari 2014 , 10.00 uur.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
Oecumene……………..een goede plaats om te leven…………………………….

OUDERENGESPREKSGROEP EN BIJBELGESPREKSGROEP.
Louise Kooiman
Kerstviering in de kerk.
Op dinsdag 17 december is er om 14.00 uur een Kerstviering in de Hans Leijdekkerszaal m.m.v. het mannenkwartet o.l.v. Jan Bruin.
Zij zullen enkele kerstliederen zingen, er worden verhalen verteld en we gaan samen
in gesprek. We hopen op een goede middag.
De mensen van de gespreksgroepen zijn welkom maar daarnaast is iedereen die het
leuk vindt van harte welkom.

MEELEVEN EN FELICITATIES
Michiel Aten en Louise Kooiman
Op 19 november jl. werd mevr. Betsie van der Kuil-Krijger 100 jaar. Samen met haar
familie en vrienden mocht zij dit vieren in de Bron. Wij wensen haar en haar kinderen
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en klein- kinderen alle goeds voor in de toekomst.
Bij Erwin en Anja Dijkstra is op 12 november een tweede dochter geboren: Fien.
“Dolgelukkig zijn we met de geboorte van onze dochter”, staat er op het kaartje.
Moeder en dochter maken het heel goed. We wensen Erwin, Anja en hun oudste
dochter Nienke alles goeds toe met de gezinsuitbreiding.
Op 23 november is bij Arjan en Annemieke Plomp ook een tweede dochter geboren,
Meike. Haar officiële namen zijn Maaike Meinsje. “Je bent een kind van God en wij
mogen voor jou zorgen” stond er op het kaartje. Arjan, Annemieke en Annemarijn
wensen we ook alle goeds toe!
Naast deze vrolijke gebeurtenissen waren er ook een aantal droevige voorvallen in
onze gemeente.
Wij leven mee met mevr. Helmstrijd (Langestraat 31). Zij heeft haar heup gebroken en
na een ziekenhuis opname revalideert zij in de Magnushof. Wij wensen haar en haar
man veel sterkte toe en hopen op een goed herstel. Dhr. Jaap van Galen, Grote Sloot
285, Schagerbrug is ernstig ziek. Na de ziekenhuisopname verblijft hij nu thuis en heeft
samen met zijn vrouw Ellen niet gekozen voor verdere behandeling. Wij wensen hen
beide veel kracht en sterkte toe en dat ze zich gedragen mogen weten door Gods liefde.
We leven mee met dhr. en mw. Vrielink, Leeuwerikstraat 15. Willem is op dit moment
voor de tweede maal opgenomen in het ziekenhuis. Heel veel sterkte en Gods nabijheid wensen wij hen beiden.
Op 22 november overleed Cynthia Daniëls, elders kunt u een “in memoriam” over haar
lezen.
“Kort voor het verspreiden van dit kerkblad via internet hoorden we dat Nel Bouterse,
Lindelaan 110, is overleden. We leven mee met haar man Ad, kinderen en klein kinderen. Helaas is hiermee het bericht in de papieren versie van Onze Kerk achterhaald.

De tijd in de aanloop naar de Kerst is niet voor iedereen een leuke tijd. Sommigen van
ons hebben last van de sombere en korte dagen. Wij wensen iedereen heel veel sterkte daarmee. Het omzien naar elkaar, al is het maar door elkaar even te spreken en
aandacht te geven, is juist in deze tijd van het jaar heel belangrijk voor ons allemaal.

IN MEMORIAM CYNTHIA DANIËLS
Michiel Aten
Cynthia was geboren in Suriname en woonde al weer heel wat jaren in Schagen.
Ze kreeg hier twee zoons, Walter en Enzo, die beiden gedoopt werden in de Grote
Kerk.
Ik leerde haar in augustus van dit jaar kennen. Iemand uit de bezoekersgroep had gehoord, dat het niet zo goed ging met haar gezondheid en vroeg me of ik eens langs
wilde gaan.
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Toen ik haar de eerste keer zag, hebben we een hele tijd gepraat. Er passeerde van
alles.
Natuurlijk ook haar ziekte en de tijd die haar nog restte. Maar ook haar leven waar ze
op terug keek. Ze was vrolijk die keer en heel reëel over de korte tijd die ze nog had.
“Als God het wil, dan gebeurt het. Hij heeft het zo in de hand,” zei ze.
Ze had het lang niet altijd gemakkelijk gehad. Er waren in het verleden conflicten geweest, ze was van mensen verwijderd geraakt en er was pijn die nooit meer helemaal
geheeld was.
Maar ze zei ook: “Ik kijk terug op een aangenaam leven.”
Cynthia vertrouwde er op dat God groot is en goed. Dat we Hem niet kunnen doorgronden, helemaal begrijpen, dat was haar overtuiging. Cynthia voelde heel sterk dat
God haar op één of andere manier in Zijn hand had. Dat ze niet alleen in het leven
stond, maar dat ze verbonden was met Hem die haar hielp, haar kracht gaf en bij wie
ze veilig was.
Bij haar uitvaart heb ik Psalm 70 gelezen, haar lievelingspsalm:
Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u hun redding verwachten zullen steeds weer zeggen: ‘God is groot!’
Op vrijdag 22 november overleed Cynthia. Ze werd begraven in Arnhem, bij haar ouders.

GROOT HUISBEZOEK IN DE WIJK GROENEWEG.
Jan Bruin, ouderling
Op woensdag 22 januari zal er in de wijk Groeneweg een groot huisbezoek worden
gehouden. Groot huisbezoek wil zeggen dat er in het huis van een gemeentelid een
bijeenkomst is van mensen die geïnteresseerd zijn in het gemeenteleven. Het onderwerp dat deze avond besproken wordt is: levenseinde. Het onderwerp zal ingeleid
worden door dr René Meijer. Jan Bruin is gespreksleider. Bij hem kunt u zich ook aanmelden. De bijeenkomst zal plaatsvinden ten huize van de familie Van Zanten, Lindenlaan 55. Aanvang 20.00 uur. Hartelijk welkom!

VAN DE JEUGDOUDERLING
Ilse Broeksma (0224-295311)
Naast het adventsproject van de nevendienst dat met Kerst wordt afgesloten is er ook
nog ander nieuws met betrekking tot de jeugd: Samen met de jeugdwerker Remko
Groen, sinds kort voor een klein aantal uren aan onze gemeente verbonden, zijn we
aan de slag om de kinderen en jongeren in onze gemeente een duidelijker plek te geven en om een kerkgemeenschap te vormen waarin kinderen en jongeren zich meer
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thuis voelen. Hebt u ideeën laat het weten! En ben je jongere (12+) en wil je meedenken en doen: Van harte welkom, laat het horen!

KERSTCONCERT
Op vrijdag 20 december
organiseert de PGSchagen in de Grote Kerk op
de Markt voor het eerst
een Kerstconcert. Medewerking wordt verleend door het Schager
Kerstkoor wat hier al
weken voor aan het
repeteren is, zangerespianiste Quinty Baars en
de Schager Harmonie.
Entree €5,Opbrengst is bestemd
voor projecten binnen
“Grenzeloos Schagen”.

AFWEZIGHEID
PREDIKANT
Michiel Aten
Na de kerst ben ik een
tweetal weekjes weg.
Meteen aansluitend, op
13 januari, begint de
nascholing voor beginnende predikanten. Op
16 januari begin ik weer
met het werk in de gemeente.
De bijscholing gaat in
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2014 van start met 5x drie dagen verblijf in Hydepark in Doorn, waarvan de eerste in
januari dus. In 2015 wordt de nascholing afgerond met nog eens twee maal drie dagen. Deze nascholing maakt onderdeel van de verplichte bijscholing die sinds een jaar
geldt voor alle predikanten in de PKN.
Iedereen mooie feestdagen en Gods zegen voor 2014 gewenst!

GOEDE WENSEN.
Louise Kooiman
Ieder jaar krijgen we veel goede Kerst- en Nieuwjaars wensen en kaarten toe gezonden uit de gemeente Schagen. Mede namens Hein wil ik u daar allen hartelijk voor
bedanken. Het doet goed om zo met elkaar verbonden te zijn. Via deze weg wensen
wij u vanuit Andijk allen goede Kerstdagen toe en veel liefde en geduld voor het
nieuwe jaar.

AANKONDIGING VAN NIEUWE KRING “GELUKSZOEKERS”
Michiel Aten
Op 22 januari 2014 begint een nieuwe serie over inspirerende personen. De eerste
avond gaan we van start door ons te verdiepen in leven en werken van Albert Schweitzer. We beginnen met een korte film en we bespreken daarna één of twee citaten of
korte teksten van hem.
Iedereen is van harte welkom, we starten om 20.00 uur in de Hans Leijdekkerszaal, in
de Grote Kerk.
Overige avonden: 5 februari (Dag Hammarskjöld), 19 februari (Moeder Teresa) en 12
maart (frère Roger van Taizé) en 26 maart (Henri Nouwen)
Aanmelden hoeft niet, maar is wel handig: m.c.aten@hotmail.nl (let op de .nl)

VAN DE VOORZITTER
Bettina de Leeuw den Bouter
De kerkenraad vergaderde op 13 november. Vanaf deze plaats wil ik Ilse Broeksma
hartelijk welkom heten. Voor haar was het de 1e kerkenraadsvergadering. De kerkenraad is akkoord gegaan met het voorstel van het moderamen om besluit 47 aan te
passen. Dit betekent dat aan de doopouders geen schriftelijke motivatie meer gevraagd wordt. De predikant en de dienstdoende ouderling houden een doopgesprek
en vernemen de intentie van de doopouders.
Een belangrijk punt op de agenda was de begroting voor 2014. Wouter Vrolijk liet aan
de hand van een powerpoint presentatie zien dat de begroting van 2014 in grote mate
in overeenstemming is met de prognose van de financiële commissie in 2012. Er zijn
wel drie afwijkingen:
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Opbrengst levend geld. De crisis laat zich voelen. Er is een negatief verschil van 10.000
euro.
De energielasten waren niet juist ingeschat. Ongeveer 8.500 te laag. Het gasverbruik is
17.000 kubieke meter. Een daling van 10% wordt verwacht wanneer de regulering van
de warmte in de verschillende ruimtes optimaal is
De financiering van de jeugdwerker kon gevonden worden in de rubriek lasten kerkdiensten (rubriek 44).
Dit betekent dat er helaas 20.000 euro in onbalans is. Desondanks is de kerkenraad
akkoord gegaan met de begroting.
Het zal u niet zijn ontgaan dat Schagen on Ice weer een ijsbaan heeft aangelegd op de
markt. Mochten er toch klachten zijn, laat het dan aan de scriba weten, hij staat in
contact met de organisatie.
Tot slot wens ik u het komende jaar tijd om gelukkig te zijn.

VAN DE SCRIBA
Bernard Lucas
Michiel Aten treedt op 1 december in dienst van de PG Schagerbrug i.w. De aanstelling voor het verrichten van hulpdiensten is rond. Wij wensen Michiel veel succes toe
in het werk voor de PG Schagerbrug! Door deze aanstelling denkt Michiel minder tijd
te hebben voor” Leerhuisachtige activiteiten”. Binnenkort zullen er ook gesprekken
gehouden worden met vertegenwoordigers van de PG Schagerbrug in het kader van
hun fusie pad. Een voorstel van de Commissie Gemeente Opbouw inzake een tekstuele wijziging van onze missie en de opgestelde vacatures voor communicatiemedewerkers werden besproken. Gevraagd wordt aan de commissie om hier nogmaals naar te
kijken. Het draaiboek en het huishoudelijk reglement van de Raad van Kerken werd
goedgekeurd.
Dan werden er bij de rondvraag enkele onderwerpen gemeld die het vermelden waard
zijn. Bernard stelt voor om een LRP (Leden Registratiesysteem PKN) instructieavond
te houden op woensdagavond 29 januari 2014. De opzet is om meer van LRP gebruik
te kunnen maken voor onze pastorale en diaconale activiteiten. De eerst gescheiden
ledenadministraties Van Gereformeerde Kerk en Nederlands Hervormde kerk zijn nu
samengevoegd. Annemarie Voorbraak kondigt een bijzonder concert aan van het
Kerstkoor i.s.m. de Schager Harmonie en pianiste Quinty Baars op vrijdagavond 20
december. Louise Kooiman heeft met Bote Nieuwland en Bernard Lucas de bijeenkomst van de 3de missionaire ronde bezocht in Alkmaar. Het thema was de missionaire
eredienst. Er werden ook vrolijk klinkende “missionaire” liederen gezongen. Gevraagd
wordt aan de Raad voor Vorming en Liturgie om het verkregen nuttige materiaal te
bespreken en eventueel met voorstellen te komen voor in gebruik neming in onze
diensten.
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De avond wordt besloten met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”.
Namens de Kerkenraad wens ik u vast fijne kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe!

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Annemarie Voorbraak

“Wat is de kerk u waard”, het thema voor kerkbalans 2014
Half januari is het weer zover. Dan gaat er weer een grote groep van 55 !!!! vrijwilligers bij de leden van de kerk langs voor Kerkbalans. Maar voor die mensen aan het
werk gaan is er natuurlijk al het nodige gebeurd. Al in de herfst, als ook de begroting
wordt gemaakt voor het volgende jaar, wordt er gebrainstormd over de wijze waarop
u in januari benaderd wordt en de inhoud van de brief die u dan ontvangt. Voor veel
mensen is het gelukkig een kwestie van invullen en doen wat je hart je ingeeft en ligt
de brief al klaar als de vrijwilliger hem weer opkomt halen. Voor anderen is het een
kwestie van “komt wel” en moet de vrijwilliger nog, soms meerdere keren langs. Voor
weer anderen is het maar lastig, weer die kerk. Toch zijn er elk jaar weer mensen te
vinden die dit werk willen doen. En het is ook broodnodig als we vinden dat de kerk
moet blijven bestaan. Zelfs al is het maar als gebouw. Belangrijk toch die kerk in het
midden van Schagen? Dus is er veel geld nodig. En daarom komt die vrijwilliger bij u
aan de deur.
Als we er nu met z’n allen eens voor zorgen dat we en de envelop klaar hebben liggen
en genereus geven dan ziet de toekomst er zonnig uit. Wilt u er voor zorgen dat de
envelop klaar ligt? Want daarna begint het werk voor de administratrice. De toezeggingen moeten verwerkt worden, en de eerste inning moet al in februari gebeuren,
dus veel tijd heeft zij niet om die hopelijk 900 toezeggingen te verwerken is er niet.
Met uw inzet en vooral met die van de “kerkbalanslopers/sters” komt het vast helemaal goed.
Vanaf dit nummer zal ik proberen elke maand een stukje te schrijven over waar de
kerkrentmeesters mee bezig zijn en wat hen bezighoudt. Zij wensen u in ieder geval
alvast fijne kerstdagen en goed en gul 2014.
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ZWO
Henk Nicolai, Henk Rieffe en Kees Vestering
De kerkdienst van zondag 17 november was een speciale dienst. Voor zover we konden nagaan was het de eerste keer dat vanuit Schagen een echtpaar werd uitgezonden. The Bethlehem Bible College en de Lutherse
gemeente in Jeruzalem hadden een verzoek voor
ondersteuning gericht aan Kerk in Actie. Ilja en Marleen Anthonissen, die al bij Kerk in Actie bekend
waren, pasten in het profiel en werden aangenomen. Via de Provinciale ZWO-commissie kwam het
verzoek bij de Classicale ZWO-commissie of zij vanuit de classis Alkmaar uitgezonden konden worden.
De Protestantse Gemeente Schagen wilde aan deze
uitzending meewerken.
Hoewel de uitzendingsdienst heeft plaatsgevonden
wachten Ilja en Marleen nog steeds op de visa papieren zodat ze echt kunnen vertrekken om hun werk te kunnen starten. Van hun werkzaamheden hebben we via een
presentatie na de kerkdienst kennis kunnen nemen.
Het is de bedoeling dat de gemeente haar betrokken blijft bij hun werk in de Palestijnse gebieden.
Volg Ilja en Marleen op de voet via hun weblog www.kerkinactie.nl/bloganthonissen.
Als u een abonnement neemt op dit weblog ontvangt u een e-mail zodra Ilja en Marleen een nieuw bericht plaatsen.

WIJZIGINGEN IN HET BETALINGSVERKEER
Wouter Vrolijk namens het college van kerkrentmeesters
Dit artikel verschilt qua karakter wellicht van de overige inhoud van het kerkblad, want
het is nogal financieel-technisch van aard. Laten we er ons toch maar even manmoedig doorheen werken, want wij, leden van het College van kerkrentmeesters, voelen
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ons verplicht u hierover te informeren voordat de actie Kerkbalans 2014 van start
gaat.
Op 1 februari 2014 wijzigen de regels voor het betalingsverkeer in Europa; de nationale verschillen zullen verdwijnen en er zal sprake zijn van één Europese betaalzone.
(Singel European Payment Area, SEPA) Binnen dit gebied zal er maar één eenduidige
manier zijn om bankrekeningen te nummeren, n.l. met het IBAN (International Bank
Account Number) Dit betekent dat het ons bekende bankrekeningnummer wordt uitgebreid met een aantal karakters, die het land, de bankinstelling en een controlemechaniek herbergen. Zo zal ons rekeningnummer voor de kerkelijke bijdragen
699543622 in den vervolge worden aangeduid als NL 93 FVLB 0699543622. Hierin
geeft NL de nationaliteit aan, is 93 een controlegetal en geeft FVLB de bank aan (Van
Lanschot Bankiers)
Vanaf 1 februari 2014 is het IBAN de enige officiële aanduiding van een Europese
bankrekening.
In de uitvoering van Kerkbalans zult u twee veranderingen kunnen waarnemen.
Een kleine praktische verandering vormt de gedaante van de acceptgirokaart. Vanaf 1
februari 2014 mogen de huidige acceptgirokaarten niet meer gebruikt worden en
worden alleen nog maar IBAN-acceptgiro’s verwerkt. U zult hier weinig van merken;
wij zullen de correcte acceptgirokaarten gebruiken, wij printen ons eigen IBAN op de
acceptgirokaarten en de ons bekende rekeningnummers worden eveneens als IBAN
afgedrukt.
Een grotere verandering is de automatische incasso. De Europese regelgeving schrijft
voor dat er alleen geïncasseerd mag worden op een mandaat van de betalende rekeninghouder. De incassant (ontvanger) is verplicht zijn incassantenID en adresgegevens
bekend te maken, aan iedere incasso een uniek incassokenmerk toe te kennen en de
incassodatum/data van tevoren mede te delen. In de actie Kerkbalans wordt dit ondervangen door het toezeggingsformulier te gebruiken als mandaat en de wettelijk
verplichte vermeldingen hierop weer te geven. Het resultaat daarvan is dat het toezeggingsformulier voorzien is van een aantal toevoegingen die niet direct iets bijdragen aan de uitvoering van de actie Kerkbalans, maar gewoon verplicht zijn gesteld in
nieuwe wetgeving.
De hele overgang naar het Europese betalingsverkeer omvat meer dan hierboven is
weergegeven. Dit stukje noemt alleen die dingen, waar u met de betaling van uw kerkelijke bijdrage mee te maken krijgt. Mocht u verdergaande vragen hierover hebben,
kunt u die natuurlijk altijd stellen aan mw. Plak of aan mij.

KERST IN DE WERELDWINKEL SCHAGEN
Hans Nusink
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Voor uw Kerstcadeaus en -versiering kunt u heel goed terecht in de Wereldwinkel in
Schagen onder de kerktoren op de Markt. Houten beeldjes van Maria en Jezus, Novibkalenders en Unicef kaarten, fraai uitgevoerde wit gemoffelde metalen kerstbomen uit
Indonesië tegen een aantrekkelijke prijs. Uiteraard verschillende soorten kleurige
kerststallen van klein tot groot, onder andere van recycled material zoals papier en
metaal
Ook de zogenaamde theeboeketjes zijn een leuk cadeau. Een keur aan verschillende
theesoorten is op decoratieve wijze in cellofaan verpakt.
Mocht u op zoek zijn naar een origineel kerstpakket voor familie, vrienden, of collega’s, in de Wereldwinkel kunt u geheel naar eigen keuze een mooi pakket samenstellen.
De wereldwinkel Schagen is gevestigd onder de kerktoren op de Markt.
De openingstijden zijn: maandag gesloten, dinsdag van 10.00-12.00 uur en van 14.0017.00 uur, woensdag en donderdag: 10.00-17.00 uur vrijdag en zaterdag van 11.0017.00 uur. Er is geen avondopensteling in december.
www.wereldwinkelschagen.nl

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN
De Voorbereidingscommissie
5 januari 2014
Het dameskoor van de Schager Christoforuskerk is dit jaar verhinderd om in het oecumenisch avondgebed van januari te zingen. Gelukkig was Jan Bruin bereid om met
zijn Laurenscantorij Haringhuizen mee te werken aan deze 177e Willibrordusvesper, de
eerste in 2014. Siep Rienstra uit Barsingerhorn spreekt de 'inleiding op de lezingen'.
Frans Seijdell uit Noord-Scharwoude bespeelt het orgel.
Na afloop is er, eveneens volgens de traditie, Glühwein. Voor wie nog moet rijden is er
uiteraard koffie en thee.
De kerk is op 6 januari 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.

UITBREIDING RAAD VAN KERKEN SCHAGEN E.O.
Er gebeurt in en om Schagen veel op oecumenisch gebied.
Leden van de verschillende kerken bezoeken en zijn betrokken bij: De gemeentemaaltijd, de Stichting Schagen –Roemenië, we reizen samen naar Griekenland/Turkije, we
bezoeken allerlei bezinningsavonden, informatieavonden, enz. in verschillende kerken
We bezoeken elkaars diensten, enz. Daarnaast verzorgt de Raad van Kerken:
 3 keer per jaar een oecumenische viering.
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De column in het Schager weekblad (geschreven door verschillende columnisten!)
De Kerst- en Paaskaarten, Bijbelquiz en contacten met de landelijke Raad van
Kerken en omliggende Raden van Kerken, enz. enz.

Waarom deze informatie? Wel, we missen:
Lekenvertegenwoordigers uit de RK kerk, Vertegenwoordigers uit de Protestantse
Gemeente i.o. uit de Zijpe en een Doopsgezinde afvaardiging.
Als iemand u vraagt om mee te doen………………aarzel niet!
Het is toch RAAD van Kerken en niet RAADJE van kerken (waarin alleen lekenvertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente Schagen zitting hebben naast de
‘professionals’)
Denk er eens over na……………… U kunt zich ook spontaan aanmelden!
Bij uw pastoor, dominee, voorganger, catecheet, pastor, en bij de voorzitter van de
RvK, Adrie Rozing, Tel: 0224-215724, Mail: adrie@janrozing.nl
Van harte welkom!

STICHTING SCHAGEN – ROEMENIË (DEEL 3).
Leo Witte
De eerste zaterdag in Roemenië was het nog heerlijk weer en we gingen naar vrienden
die een huisje hebben dat je kunt bereiken als je 4 km over een verhard pad rijdt naar
de ‘middle of nowhere’. Het is daar heerlijk rustig. Wellicht is het leven daar zoals het
oorspronkelijk bedoeld is. Er wonen daar mensen die beter met paard en wagen
overweg kunnen dan met een fiets of een auto. De kippen lopen er vrij over het erf en
de hond loopt los. Begin december wordt het varken geslacht. Er wonen ongeveer 40
personen. Iedereen kent elkaar en iedereen helpt elkaar. De oudste bewoner is 92 jaar
en het enige wat ze nodig heeft is dagelijks een borrel en een paar sigaretten. Als het
goed weer is zit ze voor haar huis aan de kant van de weg en als we bij haar langs rijden steekt ze altijd vriendelijk haar hand op. Ze herkent ons waarschijnlijk niet want
haar ogen zijn erg slecht. Onze vrienden hebben haar wel verteld dat de mensen in de
witte auto uit Nederland komen. De overburen kennen ons, zwaaien en zeggen vriendelijk ‘jó napot kivánok’, goedendag. De jongeren en mannen zeggen tegen de oudere
vrouwen ‘csókolom’, hetgeen iets is als ‘kus je hand’.
We hadden een deken voor de overbuurvrouw meegebracht omdat we weten dat ze
niet bepaalt rijk zijn en even later kwam ze uit dankbaarheid met een tegenprestatie,
een plastic zak met 10 eieren en een schaaltje met kippenpootjes en -organen.
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Je kunt het ruiken als het s’avonds wat frisser wordt. Ja, hoezo? De kachels worden
aangestoken en nog bij velen is de kachel hout gestookt. Regelmatig gaat het aansteken met rookwolken gepaard.
Nu we het toch over het platteland hebben. Een paar ochtenden ben ik naar een dominee in het naburige dorp geweest om de elektriciteit in garage en kelder wat fatsoenlijker en veiliger te maken. De oude bedrading zag er angstaanjagend uit. We
hadden een stukje kabel gekocht maar die was van zo’n miserabele staat, dat had ik
nog nooit meegemaakt. Ik liet het aan de Roemeen zien die me hielp. Hij haalde zijn
schouders op en zei slechts ‘ach, Roemeense kwaliteit’. Onderweg was het enkele
graden boven nul. Het was een mooi gezicht, dampende paarden voor de kar in een
mooie ruige omgeving waar de natuur de overhand heeft. De verse vijgen op straat.
Cristuru Secuiesc ligt in een Hongaars gedeelte midden in Roemenië. Ze spreken uiteraard Hongaars, een taal waar geen touw aan vast te knopen is. Je hebt het bijvoorbeeld over ‘jó reggelt’, ‘jó estétt’, ‘jó étvágyat’, ‘egészégére’ en ‘nem tudom’. Hetgeen
betekent: ‘goede morgen’, ‘goede avond’, smakelijk eten’, ‘proost’ en ‘ik weet het
niet’. Als je elkaar verlaat zeggen wij ‘tot ziens’, zij zeggen ‘visontlatasra’. Wij maken er
dan meestal maar gewoon hun veel gebruikte
afkorting ‘vies-laat’ van.
Ik heb samen met een paar mensen van de
technische dienst in een school tijdens de lessen een schoolbord opgehangen wat we meegekregen hebben. Met handen- en voetenwerk verliep alles uitstekend. Ze waren vol lof
over m’n doppendoos en handboormachine.
Ze kennen dat wel maar hebben het niet.
En, ‘s lands wijs, ‘s lands eer. Magda kwam de
klas binnen waar we aan het werk waren. Alle
leerlingen moesten gaan staan om haar gezamenlijk in het Engels gedag te zeggen.
De vierde dag dat we de shop open hadden moesten we even denken aan ‘dankdag
voor gewas en arbeid’. Regelmatig kwam er iemand met wat lekkers om er uitdrukking
aan te geven dat ze blij met ons waren. We hebben de giften op een rijtje gezet en er
een foto van gemaakt. Zouden we zelf niets meer te eten en te drinken hebben dan
zou het ruimschoots genoeg zijn om een paar dagen te overleven. Wijn, palinka, druivensap, fruit, broodjes, gebak, pannenkoeken, koek, en een roos. Ze proppen ons gewoon vol omdat ze blij zijn met de spullen. Het hoeft van ons niet maar het doet je wel
goed.
Waarom zijn wij in Nederland altijd zo op ons hoede als er Oost-Europeanen in de
buurt zijn. Ik vind het opvallend dat in Cristuru Secuiesc zelden de fietsen op slot
staan. Sterker nog, onze tolk weet niet eens hoe een standaard fietsslot werkt. Ook is
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de kanteldeur van de garagebox overdag niet op slot, de loopdeur in de kanteldeur
echter wel. Moet je bij ons eens proberen. Ja natuurlijk, slechts een bepaald type zal
de kant van Nederland op komen en Cristuru Secuiesc is een vrij kleine plaats in Roemenië zelf. Bovendien, als de ‘goede’ Roemenen naar ons land komen hoor je dat niet.
Ik heb even een fiets geleend om een boodschap te doen, ik moest namelijk even
plastic zakken halen. Ik moest 7,98 Bani betalen, € 1.80. Ik kreeg o.a. 2 Bani terug, €
0,005. ‘Köszönöm’, ‘dank u’.
Op de fiets trapte ik me rot want van de 7 versnellingen kon alleen de 2e gebruikt worden. In het centrum zagen 2 medewerkers van het kindertehuis mij langs ‘racen’ met
lage snelheid en hoog toerental van de trappers. Ze herkenden ook de fiets van Melinda, een medewerkster van het kindertehuis, die ons hielp in de shop. Ze konden niet
meer van het lachen. Bij hen geeft het niet dat de grotere versnellingen het niet doen
want de meesten gaan net snel genoeg om niet om te vallen.
Volgende keer heeft u nog een stukje tegoed.
Sinds kort kan de stichting weer gebruik maken van opslagruimte voor onbepaald
tijd. We kunnen dus weer doorgaan met inzamelen en willen volgend najaar de
spullen weer wegbrengen.

KORT VERSLAG VAN DE CLASSICALE VERGADERING
17 oktober 2013 te Den Helder.
Annie van den Idsert, Scriba-notulist
De opening werd verzorgd door ds. J. Geertse, predikant te Heerhugowaard. Zij vertelde dat in april de bouw start van een nieuwe ontmoetingsruimte achter de kerk.
Veel gemeenteleden, randkerkelijken en buitenkerkelijken werken er aan mee.
Aansluitend las zij Psalm 127: "Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de
bouwers". Vervolgens werd de zegen voor de vergadering gevraagd.
Er waren 23 afgevaardigden en 8 belangstellenden aanwezig.
De gemeenteadviseur, ds. B. Olde, gaf aan dat de training "Leiding geven aan de Gemeente" goed aanslaat.
Dr. A. van der Woude hield een inleiding over "Nadenken over het Levenseinde"
naar aanleiding van haar boek "Het doodshemd heeft geen zakken."
Zij is geestelijk verzorger in een verpleeghuis en schetste aan de hand van voorbeelden
uit de praktijk niet alleen de stervende mens maar ook de mens die achterblijft.
Mensen die zelf de regie over leven en dood willen hebben, vinden dat de "Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding" uit 2002 te kort schiet.
De wet is echter een artsenwet, waar binnen de arts zorgvuldig kan handelen. De laatste jaren wordt de wet wel ruimer geïnterpreteerd, maar hulp bij euthanasie zonder
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arts is strafbaar. Door het aanbod van mogelijkheden via instanties wordt de vraag
groter.
Is dit wenselijk? De kerk is in ieder geval terughoudend. Wel zijn goede pastorale gesprekken bij stervensbegeleiding, waarbij ook de omgeving en de naasten ter sprake
komen, van groot belang. De spreekster werd bedankt voor haar wel overwogen
voordracht en ontving een kleine attentie.
Na de broodmaaltijd stelde het echtpaar Ilja en Marleen Anthonissen-van der Louw
zich voor. Zij zullen in januari 2014 met hun twee kinderen voor 4 jaar naar Jeruzalem
worden uitgezonden door Kerk in Actie om voor de vele pelgrims in de Redeemer
Church en het Bethlehem Bible College te werken. De zendende kerk is Schagen.
De begroting werd goed gekeurd. De plaatselijke bijdragen zijn verhoogd in verband
met de aanstelling voor twee uur van de nieuwe jeugdwerker, Remko Groen.
De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden zal in mei worden opgeheven wegens gebrek aan belangstelling.
Ds. F. Omta, predikant van Nieuwe Niedorp en omstreken, gaat het College van visitatoren versterken.
Na het zingen van lied 263: "Wees Gij mijn toevlucht" keerde iedereen huiswaarts.
In de volgende Classicale Vergadering op donderdag 13 februari zal ds. J. Timmerman,
geestelijk verzorger in het Medisch Centrum Alkmaar, de geestelijke verzorging in de
zorginstellingen bespreken. U bent van harte uitgenodigd in Den Helder.

GEMEENTEMAALTIJD
Solveg Steur, namens de werkgroep
UITNODIGING
Zondag 19 januari 2014 is er weer gemeentemaaltijd in de
Grote Kerk aan de Markt te Schagen. De eerste gemeentemaaltijd in het nieuwe jaar .Iedereen is van harte welkom!
Komt u ook?
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 15 januari 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
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snel mogelijk af, dan kunnen wij een ander weer blij maken.
Graag tot ziens

Musical Ester
Corrie Rus
Op de website http://demusicalester.nl vindt u informatie over het verhaal van Ester, een pagina met foto’s, een
pagina met sponsors (ook erg belangrijk en misschien
wilt u daar wel bij staan) en nog wat andere zaken.
De repetities worden steeds completer. Er worden meer
scènes geoefend, er wordt gespeeld, gezongen, gedanst.
Het decor is op een haar na klaar en prachtig geworden.
De kleding wordt steeds duidelijker. Licht en geluid worden besproken en andere details die belangrijk zijn om er een mooie uitvoering van te maken.
Er zijn nog steeds gewone postzegels te koop, want we vullen de voorraad gewoon
weer aan. Een velletje van 10 met logo kost € 9,00. Er zijn inmiddels ook kerstzegels, €
7,00 per vel van 10 stuks en met hetzelfde logo. Er zijn pennen die u aan de achterkant
voor een touchscreen kunt gebruiken, € 3,00 en per 2 € 5,00. De aandelen zijn per stuk
€ 15,00. Daarmee bent u verzekerd van een toegangsbewijs en consumptie, een leuk
extraatje dat u bij aanvang van de musical wordt uitgereikt en u levert een kleine bijdrage aan de financiering. Allemaal van harte aanbevolen.

ACTIVITEITENROOSTER PGSCHAGEN DECEMBER 2013-JANUAR 2014
Datum

Dag

Bijeenkomst/Raad

Begintijd

Locatie
Grote Kerk

13-14 dec.
december
15 december

Vrijdag
zaterdag
Zondag

Goede Doelen Kerstmarkt
Kerstkoor repetitie

19.00 uur
11.00 uur
11.30 uur

17 december

Dinsdag

Kerstviering gespreksgroepen

14.00 uur

Grote Kerk

18 december

Woensdag

Diaconale Raad

20.00 uur

Grote Kerk

20 december

Vrijdag

20.00 uur

Grote Kerk

8 januari 2014

Woensdag

Kerstconcert Quinty Baars, Schager Kerstkoor en Schager Harmonie
Kerkenraad (Nieuwjaarsreceptie)

20.00 uur

Grote Kerk

8 januari 2014

Woensdag

Inloopochtend

10.00 uur

Grote Kerk

12 januari

Zondag

Bender: Zie onder deze tabel

15.00 uur

Eenigenburg

14 januari
2014
15 januari
2014

Dinsdag

Vergadering College van kerkrentmeesters

20.00 uur

Grote Kerk

Woensdag

Pastorale Raad

20.00 uur

Grote Kerk
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Grote Kerk

19 januari

Zondag

Gemeentemaaltijd

15.45 uur

Grote Kerk

22 januari
2014
22 januari
2014

Woensdag

Gelukzoekers thema: Albert Schweitzer

20.00 uur

Grote Kerk

Woensdag

Wijkavond Groeneweg

20.00 uur

Fam. van
Zanten

Bender in kerkje Eenigenburg
De liedjes van Bender gaan over dingen waar we ons graag aan voorbij 'haasten', maar
die, hoe hard je ook rent, eigenlijk niet te ontlopen zijn.
Bender is geïnspireerd door Frans Halsema, Herman van Veen, Cornelis Vreeswijk,
Bram Vermeulen, Stef Bos en vele anderen. Maar Bender is vooral zichzelf.
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