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ALGEMEEN
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
PASTORES
Ds M. C. Aten

Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen;
0224 850664
e-mailadres: m.c.aten@hotmail.nl
Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag. Voor vragen of verzoeken buiten deze werktijden 06-10811430.
Mw L. Kooiman
Kerkepad 6, 1619 AD Andijk;
0228 592 970
e-mailadres: ljkooiman@gmail.com
Werkdagen: maandag t/m donderdag
Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 u,
SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen
Dhr. B. Lucas

Lindenlaan 112, 1741TX Schagen
e-mailadres: sciba@pgschagen.nl; Facebook PGSchagen

296331

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN"
Fam Tuinstra

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

298 101

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

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

06-13614761

297 094

Middenweg 476, 1704 BL H'waard
072 57 27 426
e-mailadres: pgschagen@nexite.nl
Rekening PG Schagen: rek.nr.: NL30 FVLB 0699.946.433 t.n.v. SoW Gemeente Schagen c.a.
Voor kerkelijke bijdragen: rek.nr. NL93 FVLB 0699.543.622 t.n.v. SoW gemeente Schagen c.a., p/a Middenweg 476, Heerhugowaard. Ook voor collectebonnen!
WEBSITES
www.pgschagen.nl
www.kerkopdemarktschagen.nl

website van Onze Kerk met actuele informatie
Geschiedenis Kerk en orgel op de Markt
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TER OVERWEGING
Michiel Aten
Pasen 2014
Bij het verschijnen van dit kerkblad zijn we op weg naar Pasen.
Pasen is hét feest van de Kerk. Het is het feest van de vernieuwing en hoop, meer nog
dan het kerstfeest.
In de oecumenische gemeenschap van Taizé (in Frankrijk) wordt Pasen iedere week
gevierd. Daarom is Pasen een goede gelegenheid om eens wat meer over Taizé te
vertellen. Behalve dat Taizé een mannengemeenschap (een soort klooster) heeft, is
het ook al vele jaren een centrum van ontmoeting voor jongeren uit Europa en de hele
wereld.
Elke vrijdagavond is er een gebed rond het kruis. De broeders zijn er ooit mee begonnen toen ze het gebruik in Polen tegenkwamen en hebben het overgenomen in de
vrijdagavondviering in Taizé. En daarmee maakten ze dus elke vrijdag tot een soort
van Goede Vrijdag. Het houten kruis dat vooraan in de kerk staat, wordt aan het einde
van de gebedsdienst in het midden van de kerk gelegd. De mensen in de kerk knielen
rondom het kruis, terwijl liederen worden gezongen.
Toen ik dit voor het eerst zag, was het de tijd van de Koude Oorlog en het communisme had toen een stevige greep op Oost-Europa. De kerken daar werden op alle manieren tegengewerkt door de overheid. Het gebed rond het kruis, zoals ik dat toen in Taizé elke vrijdag meemaakte, verbond het lijden van de kerken in Oost-Europa heel sterk
met het lijden van Jezus aan het kruis. Het werd er heel zichtbaar door. Het kruis op de
grond in het midden van de kerk als een symbool voor het lijden van mensen. En voor
onze Heer die daar bij is. Die mee-lijdt met allen die lijden.
De kerk leert ons dat Jezus zowel god als mens is. Immanuël, zoals de engel voorspelde
aan Jozef, betekent “God met ons”. Jezus is met mensen, ook als ze lijden. Misschien is
Jezus nog wel meer aanwezig bij mensen die het zwaar hebben en in de knel zitten,
dan bij de mensen die het goed hebben.
Goede Vrijdag is een dag van bezinning in de kerk op het lijden van Jezus, maar tegelijkertijd mogen we ons ook bezinnen op al het lijden van mensen. Er zijn ook nu veel
landen waar christenen het ook nog zwaar hebben, omdat ze zichzelf christen noemen. Voor ons, christenen, is het goed als wij voor hen bidden. Om God te vragen om
met hen te zijn, met de gelovigen die lijden omwille van Zijn Naam. Met hen die elke
dag opnieuw een kruis moeten dragen omdat ze geloven in Jezus Christus.
Na Goede Vrijdag volgt de grootste feestdag van kerk: Pasen. Een belofte voor ons
allemaal dat God sterker is dan de dood. Pasen is het feest van de vernieuwing en het
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nieuwe leven dat ons allemaal beloofd is. Het lege graf dat de leerlingen aantroffen op
de derde dag een teken van hoop.
In Taizé is elke zaterdagavond een gebedsdienst waarin de opstanding van Jezus wordt
herdacht. De dienst begint in een donkere kerk, maar als het lied van de opstanding
wordt gezongen, dan wordt het licht van voor naar achter in de kerk doorgegeven.
Iedereen steekt een kaars aan, aan het licht van de buurman of –vrouw. De hele kerk
wordt verlicht door honderden of duizenden kaarslichtjes. Iedereen wordt verlicht en
meegenomen in het grote feest van de opstanding.
Gezegende Pasen!

KERKDIENSTEN
Zondag 13 april 2014, Palmzondag
Grote Kerk
9.30 uur
Drs. G. Scholten, pastor Gemini Zkh Den Helder.
Kunstenaar van de week: Sibela Leguijt met “palmpasen”.
1e collecte
Kerk (pastoraat Schagen)
2e collecte
40 dagentijd
Organist
Hans Stehouwer
Gastheer
Jaap Schenk
koffie wordt verzorgd door Gery Koning en Gerda Bulens
Er is crèche, Kom in de kring, kindernevendienst en basiscatechese
Maandag 14 april 2014
Grote Kerk, 19.30 uur Stilteviering
Dinsdag 15 april 2014
Grote Kerk, 19.30 uur Stilteviering
Woensdag 16 april 2014
De Bron, 10.45 uur
Ds. M.C. Aten
Grote Kerk, 19.30 uur Stilteviering
Donderdag 17 april 2014, Witte Donderdag
Grote Kerk
19.30 uur
Ds. M. C. Aten, Sedermaaltijd
Eén collecte
Kerkinactie, werelddiaconaat
Organiste
Hanneke Muntjewerf
Caegstate
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19.30 uur Pastor mw. L. Kooiman, Heilig Avondmaal, m.m.v. de Cantorij
Vrijdag 18 april 2014
De Bron, 10.45 uur Diaken P. Steur
Grote Kerk
19.30 uur Pastor mw. L. Kooiman, m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 19 april 2014, Stille Zaterdag
Grote Kerk, 19.30 uur Stilteviering
Zondag 20 april 2014, Paaswake
Grote Kerk
6.00 uur
Ds. M.C. Aten, m.m.v. de Cantorij
Organiste
Hanneke Muntjewerf
9.30 uur
Ds. M.C. Aten, gezinsdienst met doop
1e collecte
Kerk, Paascollecte t.b.v. quotum afdracht
2e collecte
JOP, voor het jeugdwerk
Organiste
Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw
Marjolijn ten Cate
koffie wordt verzorgd door Tineke Buis en Froukje Bosch
Er is crèche en kindernevendienst
Maandag 21 april 2014, Tweede paasdag
De Bron, 10.45 uur Em. Pastoor J. van der Stok
Woensdag 23 april 2014
De Bron, 10.45 uur Pastor mw. L. Kooiman
Zondag 27 april 2014
Grote Kerk
9.30 uur
Ds. C. Corporaal, Julianadorp
1e collecte
kerk (onderhoud orgel)
2e collecte
eredienst en kerkmuziek
Organiste
Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw
Ineke van der Woude
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Guus de Jong
Er is “Kom in de Kring”, crèche, kindernevendienst en basiscatechese
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Zondag 4 mei 2014
Grote Kerk
9.30 uur
Ds. M.C. Aten
1e collecte
kerk (kosten kerkblad)
2e collecte
Amnesty International
Organist
Sebastiaan Schippers
Gast/heervrouw Fam. van der Plas
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker
Er is crèche en kindernevendienst
Na afloop gemeentevergadering
Woensdag 7 mei 2014
De Bron, 10.45 uur Dhr. J. Bruin
Zondag 11 mei 2014
Grote Kerk
9.30 uur
Ds. P. Verhoeff, Alkmaar
1e collecte
kerk (jeugdwerk Schagen)
2e collecte
diaconie
Organiste
Hanneke Muntjewerf
Gastheer
Geert Bakker
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Hanny Jouby
Er is “Kom in de Kring”, crèche, kindernevendienst en basiscatechese
Woensdag 14 mei 2014
De Bron
10.45 uur
Em. Pastoor J. van der Stok
Donderdag 15 mei 2014
Caegstate, 10.45 uur Ds. M.C. Aten
Zondag 18 mei 2014
Grote Kerk
09.30 uur
Ds. M.C. Aten, Heilig Avondmaal, m.m.v. de Cantorij
1e collecte
kerk
2e collecte
diaconie
Organiste
Hanneke Muntjewerf
Gastvrouw
Paulien Knol
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit
Er is crèche en kindernevendienst
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Woensdag 21 mei 2014
De Bron, 10.45 uur Pastor mw. L. Kooiman
Zondag 25 mei 2014
Grote Kerk
09.30 uur
Ds. A. Blokker, Callantsoog
1e collecte
kerk (instandhouding gebouw)
2e collecte
De Anloup
Organiste
Caroline Schaap
Gastvrouw
Tineke Buis
koffie wordt verzorgd door Nel van Vliet en Jannie Joling
Er is “Kom in de Kring”, crèche, kindernevendienst en basiscatechese

BIJ DE DIENSTEN
Wim Voorbraak en Michiel Aten
Op palmzondag vieren we de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem welke extra
kleur krijgt door de intocht van de kinderen uit onze gemeente met hun zelf versierde palmpaasstokken. De lijdensweg van Jezus voorafgaande aan Pasen is voor
veel kunstenaars, schilders en musici een
inspiratiebron geweest. ‘s Middags wordt
in de kerk een bijzondere Passie uitgevoerd,
“The Crucifixion” van de Engelse componist
John Stainer. Het is een muziekstuk voor
gemengd koor met solisten en orgelbegeleiding. De tekst handelt over de laatste
uren van Jezus voor zijn kruisiging. Meer
over deze uitvoering kunt u lezen op de
website van onze kerk en in het vorige kerkDe kinderen van "Kom in de kring" laten horen blad. Kaarten zijn hiervoor verkrijgbaar aan
de kerk (€10,-)
en zien wat ze geleerd hebben
Zaterdag 12 april wordt er in onze kerk een eigentijds passieverhaal opgevoerd
door leden van het koor Enjoy uit Dirkshorn met ondersteuning van anderen, ook
vanuit Schagen met als titel “De belt van ons leven”. (entree € 5).
In de stille week is er elke avond een viering van 25 minuten. De Witte Donderdag
en Goede Vrijdag viering duren langer. Zie hiervoor het rooster. Op 1e Paasdag is er
om 6 uur de paaswake, een aanrader voor iedereen die dit nog nooit meegemaakt
heeft. In de nacht waarin we gedenken dat Jezus is opgestaan, vieren we de tijdens
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de overgang van het donker van de late nanacht naar het licht van de nieuwe morgen de opstanding van onze Heer. Het is vroeg opstaan maar meer dan de moeite
waard. Daarna is er paasontbijt in de Hans Leijdekkerszaal. Vervolgens start om half
10 de paasmorgendienst, een dienst voor jong en oud. We vieren de opstanding van
Jezus, het leven blijkt sterker dan de dood. In de dienst worden er drie kinderen gedoopt en er zal veel gezongen worden (begeleiding door orgel, fluit en gitaar) en het
paasverhaal wordt op een voor kinderen begrijpelijke manier gebracht m.b.v. een
beamer.
Op 4 mei staat de kerkdienst in het teken van het gedenken. Deze dag is voor Nederland een dag waarin we de slachtoffers van de Tweede Wereld oorlog herdenken. We gaan nog even bekijken in elke vorm we dat in de kerkdienst gaan doen,
waarschijnlijk wordt er voorgelezen uit brieven uit die tijd. Na afloop van de dienst
is er weer de jaarlijkse gemeentevergadering waarin de jaarcijfers worden toegelicht
en vragen gesteld kunnen worden. ’s Avonds is er om 19.00 uur een bijeenkomst in
de kerk voorafgaande de stille tocht naar het monument. Aan deze bijeenkomst
verleent “onze” cantorij haar medewerking.
Op 18 mei zal de cantorij haar medewerking aan de dienst verlenen en vieren we
het Heilig Avondmaal.

TOELICHTING BIJ DE DIACONIECOLLESTES TIJDENS DE 40-DAGENTIJD
Annemarie Ros
Zondag 13 april: Extreme droogte in Burkina Faso
Door extreme droogte mislukt de oogst in Burkina Faso al jaren. Hierdoor lijden veel
mensen honger, want 80% van de bevolking van Burkina Faso leeft van de landbouw.
De christelijke organisatie ODE (partner van Kerk in Actie) zet zich in om gezinnen en
dorpen te ondersteunen in de strijd tegen de droogte. ODE slaat waterputten, geeft
zaaigoed en meststoffen aan boeren en verstrekt microkredieten. Dianda vertelt: ‘Samen met andere vrouwen hebben we een microkrediet gekregen om zeep te kunnen
maken en verkopen. Inmiddels hebben we die lening afbetaald en is ons gezinsinkomen verdubbeld. Hierdoor is er voor ons gezin voldoende geld voor voedsel, gezondheid en onderwijs.’.
Op deze palmzondag vragen wij uw bijdrage voor de gezinnen in Burkina Faso en andere projecten van Kerk in Actie. Kom in beweging… voor vijf euro kan Kerk in Actie
vrouwen als Dianda voorzien van grondstoffen om zeep mee te maken. Helpt u mee?
Zondag 20 april: Laat van je horen!
De collecte van vandaag is bestemd voor JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse
Kerk. Het is het verlangen van JOP dat elk kind zich geliefd weet door God. Dat is ook
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het verlangen van jeugdwerkers en jeugdleiders die JOP ontmoet. Herkent u zich in dit
verlangen? Vandaag vieren we het Paasfeest, het feest dat de Heer is opgestaan. Een
nieuwe morgen breekt aan. Met Pasen spreken we ons uit! Iedereen moet het goede
nieuws horen, zeker kinderen en jongeren. In het jeugdwerk kunnen kinderen en jongeren ontdekken wat geloven voor hen betekent. Dat vraagt om een bijdrage van
iedereen. Daar hebben we elkaar, jong en oud, voor nodig. Zonder uw steun kan JOP
dit werk voor kinderen, jongeren en jeugdleiders niet doen. Wij vragen met deze collecte uw hulp voor het jeugdwerk.

MEELEVEN EN FELICITATIES
Michiel Aten en Louise Kooiman
We leven mee met de familie Van Bodegraven. Op 8 maart jl. overleed op 91 jarige
leeftijd Hilda van Bodegraven. Met haar broer, schoonzussen, neven en nichten namen we afscheid van haar in de kerk, waarna zij werd begraven op de begraafplaats
van Schagerbrug.
Wij wensen de familie, maar ook Jan en Alie Prij, die de laatste jaren haar als mantelzorgers veel nabij zijn geweest, sterkte toe. Dat zij zich mogen troosten met de goede
herinneringen aan Hilda van Bodegraven.

TER GEDACHTENIS
Louise Kooiman
Op 8 maart overleed op 91 jarige leeftijd
HILLEGONDA CORNELIA VAN BODEGRAVEN
Hilda van Bodegraven was een “aparte” vrouw, zoals ze dat wel eens over zichzelf zei.
Ze woonde de laatste jaren van haar leven alleen in de Burgemeester Siemerstraat in
Schagerbrug. Ze was nooit getrouwd geweest, had jaren samen gewoond met haar
moeder en hield van dieren en verzorgde graag de katten van haar buren. Ze kon op
een prachtige westfriese manier uit de hoek komen en had een droge humor die
maakte dat je soms smakelijk om haar moest lachen. Ze was niet altijd gemakkelijk
voor zichzelf en haar omgeving en brak snel sociale contacten af, omdat ze het ook
plezierig vond om alleen te zijn.
De laatste jaren kon ze niet meer naar de kerk wat ze jammer vond, want het hoorde
bij haar wekelijkse ritme. Ze bleef “vertrouwen op Gods liefde” zoals zo mooi boven
haar rouwkaart stond
Vanaf begin januari 2012 woonde Hilda in de Bron. De jaren daarvoor had zij veel zorg
gekregen van haar mantelzorgers Jan en Alie Prij maar ook na haar verhuizing naar
Schagen bleven die bij haar betrokken. Toen ze 90 jaar oud werd vierde ze dit in de
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Bron en zo’n kleine twintig mensen waren daarbij aanwezig. Ze genoot van de aandacht en vertelde dat ze nog nooit zoveel mensen op haar verjaardag had gehad. Ook
genoot ze van de wekelijkse bezoekjes van haar nicht Guus en de telefoontjes met
haar familie.
Langzamerhand werd haar gezondheid minder. Het inleveren van de zelfstandigheid
was moeilijk en haar geheugen werd steeds minder. Jan en Alie waren de laatste dagen bij haar en langzaamaan kon zij het leven loslaten.
Samen met broer Wim en zijn vrouw Sina en schoonzus Krijnie, haar neven en nichten
en allen die om haar heen stonden hebben we in de kerk afscheid van haar genomen.
We spraken over Mattheus 11: 28 “Komt allen die vermoeid en belast zijn”, een tekst
uitgekozen door Hilda zelf. We hebben in de kerk het verhaal van haar leven verteld
en op een mooie manier afscheid van haar genomen.. Daarna is zij begraven in het
graf van haar ouders in Sint Maartensbrug.
Wij leven mee met Wim en Sina, Krijnie, neven en nichten, Jan en Alie en allen die
haar nabij zijn geweest.

VAN DE SCRIBA
Bernard Lucas
Hieronder een kort verslag van de vergadering van het Moderamen op 20 maart.
Vanwege de afwezigheid van enkele leden werd het een korte geanimeerde vergadering.
Met Michiel Aten hebben Bettina de Leeuw den Bouter en ondergetekende een jaargesprek gehouden. Het is een vertrouwelijk gesprek waardoor ik slechts enkele punten kan noemen die besproken worden in Moderamen of kerkenraad. Wederzijds is er
tevredenheid over het werken in onze gemeente. Er is een verzoek van de PG Zijpe
i.w. of Michiel Aten ook een keer mag voorgaan op christelijke feestdagen in hun gemeente. Het moderamen kan zich daarin vinden. Met betrekking tot de tijdsbesteding
van Michiel (hij werkt zoals bekend meer uren dan waarvoor hij is aangesteld) is afgesproken om hier nog eens naar te kijken in augustus dit jaar. Op verzoek van de bewoners van Magnushof zal Michiel twee keer per jaar Heilig Avondmaal vieren.
Nu de tarieven van Liedboek B.V. gehalveerd zijn is het voor het college van
kerkrentmeesters goedkoper geworden om van hun diensten gebruik te maken diensten af te nemen. Zie hierover meer verderop in dit blad. Het RCBB (regionaal college
voor behandeling beheerszaken) gaat eind maart de begroting van 2014 met het DB
van de kerkrentmeesters doornemen. Zij maken zich zorgen over de financiële toekomst van onze gemeente.
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In de weblog van Ilja en Marleen Anthonissen zijn de eerste indrukken van hun komst
in Jeruzalem te lezen. Boeiend! Het leven is duur in Jeruzalem maar de mensen zijn
behulpzaam. Via een link op de website arriveert u snel op hun weblog.
Op de kerkenraad van 23 april hopen we vooral van de Raad voor Vieren en Leren
hun mening te vernemen over diverse onderwerpen als nieuwe taakstelling, liturgie
boekje, gezinsdienst. Vervolgens verwacht ik dat ook de jaarcijfers 2013 van onze gemeente besproken zullen worden. Na de kerkdienst van 4 mei zijn we van plan die
cijfers nader toe te lichten.

VAN DE KERKRENTMEESTERS
Annemarie Voorbraak
Nog eenmaal het liedboek. Precies een half jaar geleden zijn we officieel van start gegaan met het zingen uit het nieuwe liedboek. Behalve dat ze qua gewicht, wat aan de
zware kant zijn, hebben we ontdekt dat het allemaal nogal meevalt met nieuw. Dat
het problemen zou geven met het kopiëren voor de liturgie en op internet is lastig
geweest. Inmiddels zijn de kosten die we moeten maken voor het printen, op internet
zetten gehalveerd. Er is besloten dat we een abonnement nemen voor internet, zodat
mensen via de website naar de dienst kunnen blijven luisteren. Dit kost de kerk 175
euro. Voor het kopiëren in liturgieën is voorlopig een bedrag gemoeid van 55 euro.
Dat betekent dat we 60 liederen kunnen downloaden. Dat lijkt niet zoveel, maar niet
voor alle liederen moet worden betaald. Als het niet genoeg blijkt kunnen we altijd
naar meer. De duurste uitgave was dan ook de aanschaf van de 4 stemmige bundels
voor gebruik door de cantorijleden. De diaconie heeft geholpen en de boekwinkel
heeft een flinke korting gegeven. Ze moesten wel opgehaald van de Veluwe, maar met
een dagje uit is dat ook geregeld. De bundels blijven eigendom van de kerk. Dus als
een lid van de cantorij stopt, blijven de bundels van de kerk. Omdat de cantorij altijd
gebruik maakt van werkkopieën, de bundels zelf, 3 stuks, zijn te zwaar, liggen de bundels dus ongebruikt in de kerk. Als u belangstelling hebt voor deze bundels kunt u een
set in bruikleen krijgen.
Laat het mij even weten en dan regelen wij het.
Vanaf nu doen we dus alles volgens de regels en hopen nog heel lang met plezier te
kunnen zingen uit liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk”. Wilt u er rekening mee
houden dat de liedboeken die in de kerk liggen zoveel mogelijk voor de gasten zijn?
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GESPREKSGROEPEN
Louise Kooiman
Ouderengespreksgroep

Op dinsdag 15 april zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de Grote Kerk
op de Markt in de Hans Leijdekkers zaal.
Het thema zal zijn: Liegen
Een leugentje om bestwil. Mensen die frauderen. Is liegen erg of heeft het ook een
goede kant?
Iedereen is van harte welkom om daar samen over door te praten.
Bijbelgespreksgroep
Op woensdag 23 april .s. is de volgende bijbelgesprekskring in de Grote Kerk op de
Markt. We beginnen om 14.00 uur.
Het thema zal zijn: de Bergrede
De Bergrede is een berg van woorden, die mensen eeuwen wisten te inspireren en in
verwarring te brengen. Wat betekenen ze voor ons?
Iedereen is van harte welkom.

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN
Adriaan Rodenburg
4 mei 2014 Herdenkingsvesper
Een kleine groep mannen o.l.v. drs. Gert Scholten zal zingend meewerken aan de
vesper op de dag van de Dodenherdenking. Ondermeer wordt gezongen lied 100 uit
Zingend Geloven 1&2: ‘Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd maar blind en
onmeedogend ontkennen wat gebeurt: dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn.’ Ds. Fokko Omta van Nieuwe
Niedorp houdt de inleiding op de lezingen en leest de gebeden. Ds. Catrinus Corporaal
uit Julianadorp bespeelt het orgel.
Luidklok
Het kleine dorp Haringhuizen heeft geen 4 mei-monument. Dat betekent niet dat de
herdenking van de gevallenen aan het kleine dorp voorbij gaat. Van 19.45 uur tot enkele seconden voor 20.00 uur zal de klok van de oude Willibrorduskerk geluid worden,
waarna het twee minuten stil zal zijn in de Dorpsstraat.
De kerk is op 4 mei 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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VERSLAG CLASSICALE VERGADERING
Annie van den Idsert
Kort verslag van de Classicale Vergadering op 15 februari 2014 te Den Helder.
De voorzitter, mw. ds. J. Bosgra, opende de vergadering met een gedicht van Kurt
Marti dat opgenomen is in het Liedboek: "Hij komt uitgerekend bij mij terecht."
Na het gebed zongen we lied 974 vers 1,2 en 5: "Maak ons uw liefde, God, tot opmaat".
Een nieuwe afgevaardigde en twee nieuwe plaatsvervangers werden door de voorzitter welkom geheten. Er waren 22 afgevaardigden en 2 belangstellenden aanwezig.
Het moderamen en het Breed Moderamen werden herkozen, maar het Breed Moderamen is niet voltallig. Er is een vacature voor een ouderling en een ouderlingkerkrentmeester.
Ds. M. Braamse, predikant bij de GGZ in Heiloo, hield een presentatie over zijn
werk als interim-predikant. Er is een tweejarige opleiding voor nodig waarbij o.a. mediation, management en psychologie aan de orde komen.
Een interim-predikant wordt door de kerkenraad gevraagd als problemen niet meer op
een gewone manier op te lossen zijn. Afhankelijk van de specifieke vraag gaat de interim-predikant aan het werk, waarbij ook de kosten worden overeengekomen.
De classicale jeugdwerker, Remko Groen, stelde zich vervolgens voor.
Hij ziet zichzelf als vraagbaak en wil twee classicale events organiseren: één voor de
jeugd en één voor jeugdwerkers.
Tenslotte hield ds. J. Timmerman, geestelijk verzorger in het Medisch Centrum Alkmaar, een inleiding over zijn werkzaamheden. Het is belangrijk om bij patiëntenbegeleiding aan te sluiten bij het levensverhaal van de patiënt. Over de geestelijke verzorging in het MCA zal een paar keer per jaar een artikeltje in de kerkbladen in onze Classis verschijnen.
Naar aanleiding van de ingekomen post werd er door de scriba, dhr. S. Rienstra, op
gewezen dat er volgens de Kerkorde na een ambtstermijn van 12 jaar geen verlenging
door het Breed Moderamen kan worden verleend.
De gemeenteadviseur, ds. B. Olde, maakte reclame voor het landelijke programma
voor de dertigers, de generatie die in de kerk ontbreekt.
Tot slot zongen we lied 244 vers 1,2 en 3 "Nu is de dag ten einde".
De volgende vergadering is op donderdag 15 mei in de Vredeskerk te Den Helder.
Een drietal mensen van het Regionaal College Behandeling Beheerszaken zal ons
komen informeren over hoe om te gaan met de kerkelijke goederen en gelden.
Wij hopen dan veel kerkrentmeesters en diakenen onder onze gasten te hebben.
Maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom.
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DIENST GEESTELIJKE VERZORGING MEDISCH CENTRUM ALKMAAR
Marijke Geerse, Annerien Groenendijk en Jos Timmerman, geestelijk verzorgers MCA
“BETERSCHAP…”
De verpleegkundige heeft mij gevraagd om een patiënte (mw. B.) op hun afdeling te
bezoeken. Het is haar opgevallen dat mevrouw erg emotioneel is en herhaaldelijk aangeeft dat het haar allemaal te veel is.
“Ik vind het genoeg”, dat is ook het eerste wat ze zo ongeveer zegt nadat ik mij heb
voorgesteld als geestelijk verzorger. “Ik vind dat het genoeg is geweest, ik ben 83 jaar
en heb een mooi leven gehad. Maar sinds een jaar is het leven voor mij een kwelling.”
Haar lichaam laat haar in de steek. Ze heeft inmiddels haar vierde operatie achter de
rug en nóg is er geen duidelijkheid…
Ik luister naar haar levensverhaal, dat ze spontaan deelt… Naast de trieste balans van
het afgelopen jaar vertelt ze dat ze niet kerkelijk gebonden meer is. Al járen niet! De
felheid valt op en nog voor ik iets kan zeggen, volgt er een relaas over mishandeling en
misbruik door haar toenmalige – en al meer dan 20 jaar geleden overleden - echtgenoot. Hij was streng gelovig geweest… Boven haar bed hangt op het prikbord een
kaart met in grote letters: “Beterschap”.
Het is een voorbeeld van een contact op ‘zomaar’ een dinsdagochtend in het MCA.
Typerend voor de vele ontmoetingen die we als geestelijk verzorgers hebben. Er gebeurt in een korte tijd heel veel. Het lijkt wel alsof patiënten – die steeds korter in het
ziekenhuis zijn opgenomen - hun tijd daar ook in die zin zelf optimaal willen gebruiken.
Hun situatie is vaak niet makkelijk: de onzekerheid en het ongemak zijn groot, de pijn
van het weten dat je niet lang meer hebt te leven, het verdriet om het loslaten van
gezondheid en je naasten. Het zijn allemaal aspecten die in ruime mate voorhanden
zijn in de gesprekken. Typerend ook omdat het merendeel van de gesprekken niet
gaan over geloofsvragen, maar wel degelijk te maken hebben met zingeving. Waar het
geloof ter sprake komt is dat, helaas, vaak niet zo positief en ‘los’ van de kerk.
Kortom: geestelijke verzorging bevindt zich óp of óver de rand van de kerk. Maar –
zoals in ons geval - wel in verbondenheid met dat wat van de KURIOS (HEER) is. Het is
een verbondenheid, die niet alleen formeel is, de kerk is voor ons alle drie nl. de ‘zendende’ instantie. Middels regelmatige berichtgeving willen we die verbondenheid, via
uw kerk- of parochieblad, in beeld brengen.
Wij willen op deze manier stukjes van ons bijzondere werk als geestelijk verzorgers in
het MCA met u delen. Zo hopen we de ‘drempel’ te kunnen verlagen zodat u, mocht u
of één van uw naasten in het ziekenhuis worden opgenomen, makkelijker een beroep
op de geestelijke verzorging zult doen. Maar we doen het ook om zo duidelijk te ma14

ken dat ons werk – in heel haar diversiteit - geen ‘zwerfsteen’ is, maar plaats vindt in
gezamenlijke verbondenheid met de Bron.
Tijdens een overleg - later die dag - met verschillende disciplines meldt de verpleegkundige dat mevrouw B. na het gesprek met de geestelijk verzorger minder gespannen
is…
U bent – ook als u geen patiënt bent - van harte welkom in de oecumenische vieringen
in het MCA elke zondagmorgen om 10.30 uur. Vieringen waarin iedere zondag Brood
en Wijn worden gedeeld en een koor uit de omgeving haar medewerking verleent.

ROUWVERWERKINGSGROEP 2013/2014
Een deelnemer
Gedurende de 7 bijeenkomsten o.l.v. Louise Kooiman hebben we naar elkaar geluisterd en ons verdriet gedeeld. Het overlijden van een dierbare is één van de meest
ingrijpende gebeurtenissen in een mensenleven.
Naarmate de deelnemers elkaar beter leerden kennen ontstond een onderlinge band.
Iedereen heeft hetzelfde meegemaakt en toch een eigen verhaal.
We hebben gesproken over gevoelens en emoties zoals; wanhoop, boosheid, geloof,
verdriet, schuld, machteloosheid, eenzaamheid en leegte en vooral herinnering.
Het is een enorme steun te ervaren niet uniek te zijn, het is een bevestiging van je
eigen gevoelens en ervaringen en daardoor een steun voor de toekomst.
Vooral de confrontatie met het besef dat je niet meer "compleet" bent is moeilijk.
Rouwen gaat vooral over liefde (1 Cor. 13), doet pijn en is zéér vermoeiend.
Rouwen is niet tijdgebonden, natuurlijk zijn er momenten die op een zekere "vooruitgang" lijken te wijzen zoals het stoppen van de dagelijkse tranen en het terugkeren
van het concentratievermogen en je weer een boek kunt lezen.
Veel is er gezegd en besproken, deze gesprekken zijn waardevol voor het verdrietwerk
door de rouwenden.

WERELDWINKEL SCHAGEN
Hans Nusink
Creatief met blik
Met ingang van vrijdag 4 april is Museumboerderij Vreeburg aan de Loet in Schagen
weer open. De bezoeker waant zich terug in de tijd in deze stadsboerderij annex rijtuigenmuseum. De bovenverdieping van het zorgvuldig gerestaureerde boerderijgedeelte is ingericht als expositieruimte. Het thema wisselt jaarlijks. Dit jaar is het thema
‘Blik in het verleden, met een knipoog naar de toekomst’. Er is een collectie blikken
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voorraadtrommels, gebruiksvoorwerpen en speelgoed te zien, maar ook het tweede
leven van blik komt aan bod. In Madagaskar worden namelijk van blik de mooiste
(sier)voorwerpen gemaakt. De Wereldwinkel Schagen mocht hiermee twee flinke vitrines vullen.

PROGRAMMA MET DE GASTEN UIT DIPPOLDISWALDE (29 MEI-1 JUNI)
Roel van der Kamp
In de week van Hemelvaartsdag komen onze gasten uit Dipps
 Donderdagmorgen dienst in de RK kerk en koffiedrinken na afloop
 Donderdagavond lezing in de Hans Leijdekkerszaal op de Markt door ds. Michiel
Aten over de Dode-Zee-rollen en aansluitend gesprek
 Vrijdagmorgen bezoek aan AgriPort in de Wieringermeer
 Vrijdagmiddag stadswandeling in Hoorn
 Vrijdag rond 18 uur maaltijd in de kerk op de Markt, verzorgd door medewerkers
van de maandelijkse “gemeentemaaltijd”.
 Zaterdagmorgen bezoek aan museum Vreeburg
 Zaterdagavond vanaf 18 uur in de kerk op de Markt voor gezamenlijk eten en gezellige avond.
 Zondagmorgen dienst in de Grote Kerk, na afloop koffiedrinken en afscheid nemen
van de gasten
Alle parochianen en gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om aan een of meerdere delen van het programma mee te doen. Wij hopen op ruime belangstelling.
Weet u nu al dat u aan een van de activiteiten wil deelnemen, laat dat dan even weten
aan een van de onderstaande mensen. Dan kan de organisatie zich op een goede manier voorbereiden.
Fam. van der Kamp 298025, fam. van den Berg 214102, fam. de Ruijter 213481, fam.
Witte 298195, e.a.

STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË
Leo Witte
Regelmatig hebt u een stukje kunnen lezen over de omstandigheden in Roemenië. In
de eerste plaats natuurlijk het kindertehuis maar ook over andere omstandigheden.
Regelmatig hebben we contact met de directrice en onze tolk om op de hoogte te
blijven van het wel en wee.
Zo ontvingen we de laatste maand een paar mails. Er is een nieuw meisje in het kindertehuis opgenomen van ½ jaar oud en ca 55 cm, ze weegt ongeveer 6 pond en
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groeit heel erg langzaam. Mooi dat zij in het kindertehuis opgevangen wordt. De directrice is nu echter dringend op zoek naar babykleding en vraagt onze hulp daarbij. Als u
kleding beschikbaar heeft nemen we dat graag mee als we in april heengaan.
Een minder mooi bericht ging over de vergoeding die ze van overheidswege krijgt voor
de voeding. Per kind ging dat van € 2.22 naar € 1.33. treurig toch? Ook hiervoor vraagt
ze onze hulp.
Eind april gaan we weer heen met de auto. We nemen zo veel mogelijk mee en ook in
Dippoldiswalde waar we overnachten, willen ze een bijdrage in de vorm van goederen
geven die we mee willen nemen. Bijzonderheid is dat Ds. Michiel Aten en Co Wiskerke
(raadslid) achter ons aan komen per vliegtuig. We pikken ze op de heenweg halfweg
Roemenië op en halfweg ons verblijf brengen we ze weer naar de luchthaven. We
vinden het prettig dat ze het belangrijk genoeg vinden om de omstandigheden in
Cristuru Secuiesc met eigen ogen te zien.

KUNSTVEILING EN VLOOIENMARKT ZATERDAG 7 JUNI 2014
Annemarie Ros, Ineke Schenk, Gonnie Smit en Louise Kooiman
In het vorige kerkblad hebben we een oproep gedaan voor boeken en/of spullen voor
de kunstveiling en vlooienmarkt, te houden op zaterdag 7 juni in de Grote kerk op de
Markt (10.00 tot 15.00 uur). Naast het verloten van verschillende mooie kunstwerken
van kunstenaars uit onze eigen gemeente, is er ook een ruim aanbod van tweedehands spullen en boeken te koop. Uiteraard kunt u tussendoor een kop koffie/thee
met wat lekkers nuttigen. Inmiddels hebben we al een aantal spullen en boeken, maar
er kan nog meer bij! Dus mocht u net van plan zijn om uw huis op te ruimen, denk dan
even aan ons! De opbrengst van dit alles is bestemd voor twee doelen: Jeugdddorp De
Glind (waar uit huis geplaatste jongeren worden opgenomen in een gezin en ruime
mogelijkheden hebben voor maatschappelijke ontplooiing)) en onze eigen kerk. Donderdagmiddag en –avond en vrijdagmiddag en –avond (5/6 juni) kunt u uw spullen
en/of boeken naar de kerk toebrengen. Denk daarbij ook bijvoorbeeld aan cd’s en
platen (liever geen meubels of andere grote items). Op de zaterdag worden deze allemaal verkocht. Mocht u niet kunnen op de donderdag of vrijdag en heeft u toch leuke
boeken en/of spullen voor de verkoop, dan kunt u contact opnemen met Gonnie Smit
(0224-223075, gonniesprosper@gmail.com) of Ineke Schenk (0224 296 533, jaapineke@hotmail.com). Kijk eens rond in uw huis, bewaar uw spullen voor deze dag en… zet
de datum alvast in uw agenda!
Daarnaast hebben we vrijwilligers nodig voor de dag zelf, maar ook voor het opbouwen op de donderdag en vrijdag. Vindt u het leuk om mee te helpen? Dan kunt u contact opnemen met Annemarie Ros (0224 584413, arosthijms@gmail.com).
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GEZEGEND BEN JE!
Annemarie Voorbraak
Dit is het thema dit jaar van de werkweek voor liturgie en kerkmuziek van 15 -18 juli in
het vroegere seminarie in Bovendonk in Hoeven waar een aantal leden vanuit onze
gemeente al jaren heen gaan. Ook geïnteresseerd? Vraag, mij, Wijnand Kramer,Wik de
Visser, Jan Prij of Truus Folkertsma.

UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD
Solveg Steur, namens de werkgroep,
Zondag 27 april 2014
in de Grote Kerk aan de Markt te Schagen
Maart roert zijn staart
en wij roeren in de pannen
om voor u een heerlijke maaltijd te bereiden.
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 23 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 PG SCHAGEN APRIL-MEI 2014
13 april 2014

Zondag

Passie” The crucifixion”,
projectkoor onder leiding van Karel Kok; entree : €10,-

15.30 uur

Grote Kerk

15 april 2014

Dinsdag

Ouderengespreksgroep; thema Liegen

14.00 uur

Grote Kerk

15 april 2014

Dinsdag

College van kerkrentmeesters

20.00 uur

Grote Kerk

16 april 2014

Woensdag

Diaconale Raad

20.00 uur

Grote Kerk
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23 april 2014

Woensdag

Bijbelgespreksgroepthema “De Bergrede”.

14.00 uur

Grote Kerk

23 april 2014

Woensdag

Kerkenraad

20.00 uur

Grote Kerk

27 april 2014

Zondag

Gemeentemaaltijd

15.45 uur

Grote Kerk

27 april 2014

Zondag

Het vocaalensemble Niedorp heeft een veelzijdig repertoire, van renaissance via klassieke muziek naar lichte
muziek en close Harmony. De groep staat onder leiding
van de bas Arie Groen

15.00 uur

Kerkje
Eenigenburg

30 april 2014

Woensdag

Pastorale Raad

20.00 uur

Grote Kerk

Zondag

Gemeentevergadering

Na afloop
kerkdienst

Grote Kerk

7 mei 2014

Woensdag

Inloopmorgen

10.00 uur

Grote Kerk

12 mei 2014

Maandag

Vergadering College van kerkrentmeesters, db

9.00 uur

Grote Kerk

14 mei 2014

Woensdag

Raad van Kerken Schagen e.o

20.00 uur

Bij Ds Aten
thuis

15 mei 2014

Donderdag

Moderamen

20.00 uur

Grote Kerk

18 mei 2014

Zondag

Joke van Geebergen zingt mooie Nederlandse liedjes
met begeleiding van Annelies Komen. Liedjes van Karin
Bloemen, Jules de Korte en Claudia de Brey

15.00 uur

Kerkje
Eenigenburg

20 mei 2014

Dinsdag

College van kerkrentmeesters

20.00 uur

Grote Kerk

4 mei

Schilderijen uit het veertigdagen project. Van links naar rechts: “Redder” van Jan Komen, “Visioen”van Linda de Haas,
“Water” van Janny de Visser en “Leven” van Heini Bastiaan. Grotere afbeeldingen zijn te vinden op onze website.
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Dames- en herenkapsalon BREMER



ROOKARTIKELEN EN PARFUMERIEËN



Loet 29 - Telefoon 212761 Schagen

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

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

U gaat zich weer
prettig voelen in
uw eigen lichaam.

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

Informeer de kerkelijke administratie bij:

* VERHUIZING
* GEBOORTE
* TROUWPLANNEN
072 - 572 74 26 of
administrateur@pgschagen.nl

Eerlijke handel
in een
unieke winkel
verrassende cadeau-artikelen
sieraden
foodproducts

ongemakken enz.

Ans Mulder-Bijl 0645611506
www.bodystressreleaseschagerbrug.nl

Markt 24, Schagen

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 protestants-christelijke 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: Machteld Brink

Telefoon: 0224 212933
Telefoon: 0224 296008

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: ‘Wat is de kerk u waard?’

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

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

Gedempte gracht 67 • 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.

20 1741 BS Schagen
De Posthoorn
Lekkerwww.deposthoornschagen.nl
& gezellig Markt
deposthoornschagen@xs4all.nl
Markt 20
1741 BS Schagen
eten in Schagen.

De Posthoor
Markt 20
1741 BS Scha

