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Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

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.
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Uiterste inleverdatum kopij "ONZE KERK": maandag 18 augustus  2014 
 
Onze website  www.pgschagen.nl wordt continue verbeterd door studenten 
van de Hoge School Amsterdam. Kortgeleden hebben zij hun nieuwe werkstuk 
afgeleverd. Binnenkort kunt u op de website, net als voor het moment dat we 
gehackt werden, weer foto’s terugzien van belangrijke gebeurtenissen in onze 
kerk, kunt u via de website zien of  er nog ruimte vrij is in de kerk en kunnen de 
de kerkenraadsleden hun documenten downloaden 
 

http://www.pgschagen.nl/�
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ALGEMEEN 

KERKGEBOUW 
Grote Kerk (Ingang Markt) Markt 23a, 1741 BR Schagen 297 860 
 Postbus 71, 1740 AB Schagen 
SoW–kerk Eenigenburg Surmerhuizerweg 29, Eenigenburg 
 

KOSTER 
Dhr C.P.A. van Treuren Leeuwerikstraat 8, 1742 BB Schagen 214 223 
 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 ver-
zoeken 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 296331 
e-mailadres:  scriba@pgschagen.nl; Facebook PGSchagen 

 

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" 

Fam Tuinstra Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen 298 101 
 e-mailadres: j.tuinstra@kpnplanet.nl 
KOPIJ “ONZE KERK" 

Kopij:  Mw A. van Arkel   Vliedlaan 105, 1741 RS Schagen                                         06-13614761     
 e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl 
Voor verhuizing/klachten over bezorging "Onze Kerk": 
Dhr G. Leijnse Notenhof 87, 1741 VR Schagen 297 094 
 e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl 
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.: 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 Mid-
denweg 476, Heerhugowaard. Ook voor collectebonnen! 
 
WEBSITES 

www.pgschagen.nl website van Onze Kerk met actuele informatie 
www.kerkopdemarktschagen.nl        geschiedenis Kerk en orgel op de Markt 

mailto:koster@pgschagen.nl�
mailto:m.c.Aten@hotmail.nl�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:e-mail.B.Plak-vanOostwaard@inter.nl.net�
mailto:pgschagen@nexite.nl�
http://www.pgschagen.nl/�
http://www.kerkopdemarktschagen.nl/�
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TER OVERWEGING 

Wik de Visser 
 
Samen 
Dit woord roept veel associaties bij mij op. Als je er over nadenkt, ontdek je dat wij het 
woordje “Samen” heel veel gebruiken. Samen naar de film, samen op reis, samen op 
vakantie. 
Je vormt samen een gezin. Je kiest een samenlevingsvorm. Je woont samen in een 
huis, samen in een wijk, samen in een stad en een land. Je zoekt samen je ontspan-
ning. 
Je doet je werk samen met andere mensen, als werkgever, als werknemer of als vrij-
williger. 
Wij zijn als mensen aan elkaar gegeven en ieder geeft daaraan op zijn eigen manier 
vorm. 
We gaan samen naar de kerk en zijn samen gemeente. 
Kortom we zijn als sociale wezens geschapen. Zo zijn we bedoeld. We leven samen, 
zoals we aan elkaar gegeven worden en elkaar gegeven zijn. En waar het dan op aan 
komt is hoe je met de ander samen de dingen doet, en hoe je daarbij met elkaar om-
gaat. 
Soms kies je zelf je medemensen uit, maar meestal komen ze ongewild op je pad. Ook 
dan is de vraag: “Hoe ga je met die medemens om, hoe behandel je hem?” En meestal 
bepaalt dat dan ook hoe hij of zij met jou om zal gaan. 
Hoe geven we vorm en inhoud aan ons samen-zijn. 
Hoe werkt het door in ons handelen en spreken? De gevolgen lezen we dagelijks in de 
krant, horen en zien we op televisie. We krijgen dagelijks de praktijk van het leven 
voorgeschoteld.  
Je vraagt je wel eens af: “Wat zegt het woord van God hier over?” Vanuit onze on-
macht vragen we elke zondag in het kyrie-gebed om Gods ontferming. Maar daar kan 
het niet bij blijven. Wat is onze eigen rol? Wat zegt de bijbel? We leren van uit het OT 
de 10-geboden. En Jezus heeft in het NT daaraan de wet van de liefde toegevoegd. De 
wet van de liefde voor God, de liefde voor jezelf en evenzo voor je naaste. Vanaf dat 
Hij op aarde is gekomen en onder de mensen heeft geleefd, is de wet van de liefde het 
richtsnoer geworden. En die liefde geldt voor alle mensen, niemand uitgezonderd. 
Daarnaast vraagt Hij ons om innerlijk eenvoudig te worden. En daar hoef je niet voor 
te studeren. Lees maar na in zijn gelijkenissen. “Worden als een kind, je medemens 
helpen, de minste willen zijn.” 
De arme en zieke mensen hingen aan de lippen van Jezus, die een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde beloofde, waar louter vrede en gerechtigheid zal zijn.  
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In de Bergrede, die hij voor de mensen van toen heeft uitgesproken staat duidelijk wat 
ons te doen staat.  
We worden uitgenodigd zelf een begin te maken in onze eigen leefwereld. In alle een-
voud. Het hoeft niet moeilijk en ingewikkeld te zijn. Juist niet.  
Wees medemenselijk, mopper niet, wees verdraagzaam, respecteer elkaars gebreken 
en tekortkomingen. Ervaar de mooie dingen om je heen. Ontdek dat ook de lastige 
mensen hun mooie en goede kanten hebben. 
Zo ontstaat er ruimte voor vrede en recht. Zo komt er al een beetje hemel op aarde.  
Daar mogen we van dromen, spreken en zingen. Zo mogen we samen leven met 
iedereen.  
Samen wordt zo een veelomvattend kernwoord. 
 

KERKDIENSTEN  

Zondag  8 juni 2014, 1e Pinksterdag 
Grote Kerk 
09.30 uur   Ds. M.C. Aten  
1e collecte   kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Kerkinactie/Zending 
Organiste  Hanneke Muntjewerf 
Lector   Janny de Visser 
Gastheer  Henk van Zanten     
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker 
Er is “Kom in de Kring”, crèche, kindernevendienst en  basiscatechese 
 
Maandag 9 juni 2014, 2e Pinksterdag, Oecumenische dienst 
RK Christoforus Kerk 
10.00 uur   Pastor mw. L. Kooiman en anderen 
Eén collecte   doel nog niet bekend 
 
De Bron  
10.45 uur   Em. pastoor J. van der Stok 
 
Woensdag 11 juni 2014 
De Bron  
10.45 uur   Pastor mw. L. Kooiman 
 
Zondag  15 juni 2014 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. G. Rinsma, Goutum   
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één collecte   Kerkinactie, Jeugddorp De Glind 
Organiste  Caroline Schaap 
Lector   Nellie Meijnikman 
Gastvrouw  Nel Dantuma     
koffie wordt verzorgd door  Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Woensdag 18 juni 2014 
De Bron: 10.45 uur pastoor E. Moltzer 
 
Donderdag 19 juni 2014 
Caegstate 
10.45uur Pastor Mw. L. Kooiman 
 
Zondag 22 juni 2014, 1e Kermiszondag 
Kerkje Valkkoog 
9.30 uur Pastor mw. L. Kooiman 
Eén collecte voor eigen pastoraal werk in Schagen 
Organist Ed van Loon 
Lector: René Meijer 
Gastheer Thijs Dekker 
koffie wordt verzorgd door Willy Tiller en Arjan Poley 
Er is “Kom in de kring”, crèche, kindernevendienst en basiscatechese. 
 
Zondag 29 juni 2014, 2e Kermis- en veteranenzondag 
Kerkje Valkkoog 
9.30 uur Ds K.H. Ubels, hoofd krijgsmachtpredikant;  
afsluiting van het seizoen van Kom in de kring, nevendienst en catechese 
Eerste collecte Kerk (pastoraat Schagen) 
Tweede collecte Childeren our future 
Organist Ed van Loon 
Lector: Sonja Bastiaan 
Gastheer Thijs Dekker 
koffie wordt verzorgd door Gerrit en Jelly Leijnse 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Zondag 6 juli 2014 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds M.C. Aten 
Eerste collecte Kerk (jeugdwerk Schagen) 
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Tweede collecte JOP Zomercollecte voor het jeugdwerk 
Organist Hanneke Muntjewerf 
Lector: Jan Bruin 
Gastvrouw  Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Geri Koning en Gerda Bulens 
Er is crèche. 
 
Zondag 13 juli 2014 
Grote Kerk 
9.30 uur voorganger nog niet bekend 
Eerste collecte Kerk (instandhouding gebouw) 
Tweede collecte Diaconie 
Organist Hanneke Muntjewerf 
Lector: Rieneke Visser 
Gastvrouw Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Tineke Buis en Froukje Bosch 
Er is crèche 
 
Kerkje Eenigenburg, 10.30 uur Onderwegkerk 
 
Zondag 20 juli 2014 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds M.C. Aten 
Eerste collecte Kerk) 
Tweede collecte Diaconie 
Organist Hanneke Muntjewerf 
Lector Annemarie Ros 
Gastheer/vrouw  Fam. van der Plas 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Guus de Jong 
Er is crèche 
 
Kerkje Eenigenburg, 10.30 uur Onderwegkerk 
 
Donderdag 24 juli 2014 
Caegstate 
10.45uur Ds M.C. Aten  
 
Zondag 27 juli 2014 
Grote Kerk 
9.30 uur Mw Ds A. Groenendijk, Ziekenhuispastor MCA, Alkmaar 
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Eerste collecte Kerk 
Tweede collecte Diaconie 
Organist Sebastiaan Schippers 
Lector: Adriaan Rodenburg 
Gastheer Geert Bakker 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Hanny Jouby 
Er is crèche 
 
Kerkje Eenigenburg, 10.30 uur Onderwegkerk 
 
Zondag 3 augustus 2014 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds M.C. Aten 
Eerste collecte Kerk) 
Tweede collecte Diaconie 
Organist Hanneke Muntjewerf 
Lector Nellie Meijnikman 
Gastvrouw  Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Ineke Bakker en ? 
Er is crèche 
 
Kerkje Eenigenburg, 10.30 uur Onderwegkerk 
 
Zondag 10 augustus 2014 
Grote Kerk 
9.30 uur dhr. J. Prij Jr., Rotterdam 
Eerste collecte Kerk 
Tweede collecte Diaconie 
Organist Hanneke Muntjewerf 
Lector Adriaan Rodenburg 
Gastvrouw Tineke Buis 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
Er is crèche 
 
Kerkje Eenigenburg, 10.30 uur Onderwegkerk 
 
Donderdag 15 augustus 2014 
Caegstaete 
10.30 uur diaken P.Steur 
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Zondag 17 augustus 2014 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds M.C. Aten 
Eerste collecte Kerk) 
Tweede collecte Diaconie 
Organist Hanneke Muntjewerf 
Lector René Meijer 
Gastvrouw  Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
Er is crèche 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Onderwegkerk 
 
Zondag 24 augustus 2014 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds J. Timmermans, Groenveld, Ziekenhuispastor MCA Alkmaar 
Eerste collecte Kerk 
Tweede collecte Diaconie 
Organist Hans Stehouwer 
Lector Annemarie Ros 
Gastheer Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker 
Créche, Kom in de Kring, kindernevendienst en basiscatechese 
 
Zondag 31 augustus 2014 
Grote Kerk 
9.30 uur Mw Ds J. Bosgra, Anna Paulowna 
Eerste collecte Kerk 
Tweede collecte Diaconie 
Organist Hanneke Muntjewerf 
Lector Janny de Visser 
Gastvrouw Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
Créche en kindernevendienst.  
 
Geef je op voor de Rabo sponsor fietstocht op 14 juni. Een deelname met 4 
personen wordt door Rabo gehonoreerd met €250,- voor de diaconie. Opgave 
bij Ger Dekker, tel 0224 216988 
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BIJ DEZE ONZE KERK ZIT EEN FOLDER BIJGESLOTEN VOOR 
UW BUREN OM HEN OOK TE INFORMEREN OVER ONZE 

KUNST- EN VLOOIENMARKT 
 

 

KUNSTVEILING EN VLOOIENMARKT ZATERDAG 7 JUNI 2014 

Louise Kooiman, Ineke Schenk, Gonnie Smit en Annemarie Ros. 
 
Het is al bijna zover: zaterdag 7 juni houden wij als kerkgemeenschap een vlooien-
markt met kunstveiling in onze kerk (10.00 tot 15.00 uur). Op de vlooienmarkt is er 
een ruim aanbod van tweedehands spullen en boeken te koop. Uiteraard kunt u tus-
sendoor een kop koffie/thee met wat lekkers eten. Verschillende kunstenaars met een 
warm hart voor onze gemeente, hebben enkele kunstwerken aangeboden, voor vei-
ling en verloting. Schilderijen van Sibela Leguijt, Jan Komen, Linda van Veen, Heini 
Bastiaan, Coby Taal en anderen. Maar ook een quilt van Henny Vogelsang-Lieste, 
beeldjes van speksteen en een Friese staartklok. De opbrengst van dit alles is bestemd 
voor twee doelen: Jeugdddorp De Glind en onze eigen kerk. 
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U heeft vast al even rond gekeken thuis of u nog wat spullen heeft voor onze vlooien-
markt. En heeft u de buren ook al even aangespoord om spullen tebrengen of die za-
terdag langs te komen? Donderdag en vrijdag (15.00-16.30 en 19.00-20.00, 5/6 juni) 
kunt u uw spullen en/of boeken naar de kerk toebrengen. Denk daarbij ook bijvoor-
beeld aan cd’s en platen (liever geen meubels of andere grote items). 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, gonniespros-
per@gmail.com) of 
Ineke Schenk (0224 
296 533, jaapine-
ke@hotmail.com). We 
hopen dat u langs-
komt! 
Daarnaast hebben we 
vrijwilligers nodig voor 
de dag zelf, maar ook 
voor het opbouwen op 
de donderdag en vrij-

dag. Vindt u het leuk 
om mee te helpen? 
Dan kunt u contact 
opnemen met Anne-
marie Ros (0224 584413, arosthijms@gmail.com). We moeten het tenslotte samen 
doen! 

BIJ DE DIENSTEN  

Michiel Aten en Wim Voorbraak 
 
Ons kerkdienstrooster beslaat maar liefst 13 zondagen. Op 22 en 29 juni ontlopen we 
het kermisgebeuren en hebben we dienst in het kerkje van Valkkoog. Op 28 juni wordt 
de jaarlijkse veteranendag georganiseerd. Zoals ook ander jaren is gebeurd zal Ds Klaas 
Henk Ubels, tegenwoordig hoofdkrijgsmachtpredikant, hier aandacht aan besteden. 
Dit is ook de laatste zondag voor het begin van de schoolvakanties in onze regio. Daar-
om sluiten we op die zondag het seizoen van ons jeugdwerk, parallel aan de kerkdien-
sten af. 

Met behulp van sponsoring van Ros  Ploeger advocaten  
wordt de veiling aan alle bezoekers van Schagen  via deze 
borden bekend gemaakt. 

mailto:arosthijms@gmail.com�
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In de periode juli - augustus vinden 
in het kerkje van Eenigenburg on-
derwegkerkdiensten plaats. Zij 
worden door “leken” uit onze ge-
meente verzorgd. Het gaat om kor-
te diensten met veel aandacht voor 
muziek. 

17 AUGUSTUS IS ER EEN BIJ-
ZONDERE KERKDIENST 
OVER MARIA.  

Michiel Aten 
 
Op de laatste zondag van de zo-
mervakantie wordt er een bijzonde-
re kerkdienst gehouden in onze 
kerk. Het zal er wat anders aan toe 
gaan dan anders. 
In plaats van Bijbellezingen en 
overdenking, gaan we luisteren 
naar een vertelling rondom Maria. 
Jos van Steen gaat het verhaal van 
Maria vertellen zoals wij dat kennen 
uit de Bijbel. Zij stelt ook vragen: 
hoe Maria, jaren na de dood van 
haar zoon, terugkijkt op wat er ge-
beurd is? Hoe heeft Maria zijn dood 
verwerkt? Hoe kijkt ze terug op de 
jaren dat ze hem heeft opgevoed, 
samen met haar man Jozef? En hoe 
zou het verder gaan met Maria? 
Het belooft een boeiende dienst te 
worden. Annelies Komen gaat het 
begeleiden met piano. Alleen al 
haar mooi pianospel is genoeg re-
den om die zondag er bij te zijn! 
Wij verwachten dat het verhaal van 

Deze zomer wordt er weer elke donderdag-
morgen op het historische  "van Dam orgel 
”gespeeld, ook door Caroline Schaap (zie bo-
ven). Zie de activiteiten op de laatste pagina. 
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en over Maria goed te volgen is voor kinderen vanaf zo’n 10 jaar. Er is in elk geval crè-
che die zondag en we zullen proberen opvang voor de andere, wat jongere, kinderen 
te gaan regelen. 

MEELEVEN EN FELICITATIES  

Michiel Aten en Louise Kooiman 
Wij feliciteren de familie van “t Hof- van Zweden die 21 mei 60 jaar waren getrouwd. 
Helaas wonen zij om gezondheidsredenen niet meer samen. Wij wensen hen samen 
met de  mensen om hen alle goeds voor in toekomst. Wij feliciteren Henk en Heleen 
van Zanten met hun 40 jarig jubileum. Ook zij alle goeds gewenst met hun dierbaren.  
Wij leven mee met allen die deze zomer vanwege gezondheidsredenen of ouderdom 
niet op vakantie kunnen. Dat zij een goede tijd hebben en mogen geniet van alle goe-
de dingen die er wél zijn. 

VAKANTIES 

Michiel Aten : 
Dominee M.C. Aten is van 9 tot en met 30 juni afwezig  wegens vakantie. Voor drin-
gende zaken kunt u contact opnemen met  pastor L. Kooiman. 
 
Louise Kooiman:  
Van 2 tot 22 augustus ben ik op vakantie. Mocht er iets zijn kunt u contact opnemen 
met mijn collega Ds. Michiel Aten. Tel. 0224-850664  Ik wens u allen een goede zomer 
toe.  

JEUGDWERK TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 2014 

Arjan Plomp, jeugddiaken 
Zondag 29 juni is de laatste zondag voor de zomervakantie waarop jeugdwerk is ge-
pland: crèche en kindernevendienst. Evenals vorig jaar willen we als jeugdteam ons 
inspannen om gedurende de gehele zomerperiode crèche-opvang te regelen, d.w.z. 
voor alle zondagen van 6 juli tot en met 17 augustus. Momenteel is het rooster niet 
volledig gevuld met teamleden, maar een eventueel gat in het rooster zal middels de 
nieuwsbrief tijdig worden aangekondigd.  
Deze crèche-opvang is ook bedoeld voor kinderen in de leeftijd van de kinderneven-
dienst, die niet de gehele dienst in de kerk willen blijven. Tijdens de dienst zal hen 
gelegenheid worden gegeven naar de opvangruimte te gaan. 
Op zondag 24 augustus willen we weer beginnen met het jeugdwerk: crèche, Kom in 
de Kring, kindernevendienst en basiscatechese. We willen aan de start van het jeugd-
werk op 24 augustus weer een feestelijk tintje geven: kom dus allemaal! 
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PROGRAMMA NIEUWE SEIZOEN 2014/15 

Michiel Aten 
Op het moment dat we dit schrijven, zitten we nog voor Pinksteren, maar we zijjn al 
weer druk aan het denken over het nieuwe winterseizoen. 
De afgelopen winter hebben we geprobeerd een breed programma op te zetten voor 
onze gemeente en de mensen er buiten. 
Ook voor het nieuwe seizoen hebben we al een paar plannen: 

- Avonden met film waarin geloven een rol speelt: we denken aan een paar 
avonden met “Jezusfilms”. Elke tijd en elke cultuur heeft zijn eigen beeld van 
hem. Het zou interessant zijn een paar films met elkaar te vergelijken. 

- Gespreksgroep over het boek van Henri Nouwen: “Eindelijk thuis” De schrijver 
zag ooit het schilderij ‘De verloren zoon’ van Rembrandt, raakte er van onder 
de indruk en schreef er dit inspirerende boek over. 

- Zelf zit ik te denken aan een serie avonden over de geschiedenis van Christen-
dom en kerk.  

Mocht u suggesties hebben, bijvoorbeeld over een film, of heeft u zelf een goed idee 
voor een avond met een onderwerp waar u graag mee verder zou willen, dan hoor ik 
dat graag. 

SPAARACTIE 40 DAGENTIJD 

Annemarie Ros 
De afgelopen weken zijn de laatste spaardoosjes van de 40dagenactie binnengedrup-
peld. In totaal kunnen we € 433,68 aan jeugddorp De Glind schenken. Hartelijk dan 
aan iedereen die heeft meegespaard! 

VAN DE SCRIBA 

Bernard Lucas 
Hieronder het verslag van het Moderamen van 15 mei jl. Van gemeenteadviseur Bur-
ret Olde ontvangen wij een mail met de vraag of wij hier in Schagen op de wijze van 
the Passion het evenement Kerst op de Markt zouden willen organiseren. Dit vraagt 
echter een gedegen voorbereiding en wij zouden dit eventueel wel in 2015 kunnen 
doen. We zullen dit verzoek met de Kerkenraad gaan bespreken. Er zijn ook alternatie-
ven mogelijk. 
Louise Kooiman is samen met Annemarie Ros en anderen de vlooien- en kunstmarkt 
op 7 juni aan het organiseren. Wanneer u dit leest is deze markt misschien al weer 
achter de rug en hopen we dat alles succesvol verlopen is.  Om geld te genereren is 
aan de kerkenraadsleden gevraagd ideeën aan te leveren. U leest daar later meer 
over. 
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Michiel Aten deelt mee dat jeugdwer-
ker Remco Groen stopt bij JOP (Jeugd 
Organisatie Protestantse Kerk).  Remco  
heeft een aanstelling bij PG Anna 
Paulowna gekregen. Over de voorzet-
ting van zijn werk aan onze gemeente 
zal nog worden gesproken. 
De Raad voor Vieren en Leren hebben 
voorstellen ingediend ter goedkeuring 
aan de Kerkenraad. Het betreft een 
vernieuwd beleidsplan, een visie over 
wat een gezinsdienst inhoudt en het 
beëindigen van de Oudejaarsdienst. Ik 
kan natuurlijk niet het volledige be-
leidsplan bestaande uit vier pagina’s 
aan u mededelen maar geef hier wel de 
kerntaak weer: 
Binnen de Protestantse Gemeente 
Schagen houdt de Raad voor Vieren & 
Leren zich in het bijzonder bezig met 

vieringen in of vanwege onze kerk, 
alsmede met het organiseren van bij-
eenkomsten van verschillende aard, 
gericht op het  verwerven en delen van 

kennis over maatschappij, cultuur, wetenschap en levensbeschouwing in het algemeen 
en het christelijk geloof in het bijzonder. Hierbij streeft de Raad naar een omgeving 
waarin onderling contact essentieel is 
Dan citeer ik een gedeelte uit het voorstel met betrekking tot de visie over een gezins-
dienst: “Een gezinsdienst is naar de mening van de RVL een laagdrempelige dienst 
waarin kinderen, jongvolwassenen en jonge ouders de centrale aandacht hebben. Dit 
komt tot uiting in het op een andere manier invullen van de liturgie. 
Het thema hoeft niet simpel te zijn maar wel begrijpelijk voor met name de jongste 
kerkgangers”.   
Louise Kooiman merkt hierbij op dat bij het houden van een gezinsdienst met Pasen of 
Kerst er meer informatie over deze dienst gegeven moet worden. Tenslotte het voor-
stel voor het beëindigen van het houden van een Oudejaarsdienst. Het herdenken van 
de overledenen vindt nu plaats tijdens de viering van de Eeuwigheidszondag.  Adriaan 
Rodenburg is na 7 jaar afgetreden. Een mooi aantal jaren heeft hij dit werk gedaan. 

Het warme voorjaar is goed voor het gazon 
rond de kerk en arbeidsintensief voor onze 
koster. 
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Bedankt hiervoor Adriaan. Gelukkig is er in de persoon van Gerda van Assem aanvul-
ling voor de raad gekomen. 
Bettina de Leeuw den Bouter merkte dat er bij de presentatie van de jaarrekening op 
dat er weinig kerkrentmeesters en kerkenraadsleden aanwezig waren. Zij stelt voor 
om begin volgend jaar te bespreken of de presentatie op deze voet moet doorgaan. 
Wellicht gaan we toch weer terug naar een doordeweekse avond voor deze bespre-
king met daaraan gekoppeld een thema. 
Louise Kooiman gaat met groep 8 van de bassischool De Wegwijzer een paar plekken 
in Amsterdam bezoeken zoals het Anne Frank Huis. Een mooie zinvolle afsluiting van 
de basisschool. 
Ik wens u een fijne zomervakantie toe! 

TEGOEDEN CJV 

Wouter Vrolijk, kerkrentmeester 
Tijdens de presentatie van de jaarrekening 2013 aan de gemeente op 4 mei j.l. is er 
een vraag gesteld over de tegoeden van de CVJ. Omdat er enige verwarring was over 
de relatie van de CJV tot de gemeente volgt hierbij een korte toelichting. 
De CJV heeft in de voorgaande jaren geld ingezameld om bouwprojecten in ontwikke-
lingslanden te realiseren. DE CJV heeft dit geld zelf bijeengebracht en ook steeds zelf 
beheerd, de kerkenraad had hier geen bemoeienis mee. De enige formele relatie die 
er bestond was het feit dat de bankrekening “CJV Bouw” op naam van de PG Schagen 
gesteld is. De reden daarvan is dat de CJV noch een natuurlijk persoon, noch een 
rechtspersoon is en zodoende niet in staat was om zelfstandig een bankrekening te 
openen. 
Helaas zijn de activiteiten van de CJV nu even bevroren. Om te voorkomen dat het 
beheer van het nog bestaande tegoed verwaarloosd wordt, zal de verantwoordelijk-
heid hiervoor worden overgenomen door het College van Kerkrentmeesters. Dit houdt 
in dat vanaf 2014 het saldo van CJV Bouw als fonds in de jaarrekening van de gemeen-
te opgenomen zal worden en dat ook het totaal van mutaties (af- en bijschrijvingen) in 
de jaarrekening zichtbaar zal zij 

ILJA EN MARLEEN ANTHONISSEN SCHRIJVEN IN HUN WEBLOG   

Afgelopen oktober hebben ultra-orthodoxe jongeren namelijk veel van de graven ver-
nield; vooral kruisen moesten het ontgelden. De jongens, 15-16 jaar oud, zijn op he-
terdaad betrapt en gearresteerd, maar ook bijna meteen weer vrijgelaten, omdat de 
autoriteiten zeiden niet te kunnen bewijzen dat zij het echt hadden gedaan. En dat 
terwijl een ooggetuige met zijn smartphone alles had gefilmd. Andere Israëli’s 
schaamden zich diep voor hun eigen landgenoten. Een aantal van hen vond vanuit hun 
geloof dat joden zo niet om mogen gaan met andersgelovigen. Ze gaven daarom aan 
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mee te willen helpen om de begraafplaats schoon te maken en alles weer op orde te 
brengen. Dat aanbod werd door de twee kerken met beide handen aangegrepen, te 
meer omdat ze graag met de verschillende religies willen samenwerken. Uiteindelijk 
kwam er een groep van 30 mensen opdagen, van wie bijna de helft joods. Afgesproken 
werd dat het een project van drie ochtenden zou zijn, waarbij de graven worden 
schoongemaakt, de schade in kaart gebracht voor het bedrijf dat de grafstenen komt 
herstellen, en het alles overwoekerende onkruid gewied. 
Naast het vergadercircuit in de Redeemer Church was dit Marleens eerste echte werk-
afspraak. En zo gebeurde het dat ze op de eerste klusochtend afgevallen takken in 
stukken stond te zagen met Leon, een jongen van een religieus-joodse middelbare 
school. Zijn godsdienstleraar had in de klas geworven voor deze actie. Natuurlijk wil je 
dan weten wat de ander beweegt om in de bloedhitte aan zoiets mee te doen. Mar-
leen dacht dat ze met ‘geloof’ de verbindende factor te pakken had, maar Leon con-
stateerde al snel (in alle vriendelijkheid overigens, want het gold ook voor hemzelf zei 
hij) dat ze ongetwijfeld gelovig is, maar voor joodse begrippen totaal niet religieus. 
Elke zondag naar de kerk gaan en als pastoraal medewerker uitgezonden zijn, wat de 
gemiddelde Nederlander onmiddellijk als ‘reli’ betitelt, is niets vergeleken met de leef-
regels waaraan je hier moet voldoen om in die categorie te vallen. Okay dan… 
 Doorpakken 
Helaas staat het incident op de protestantse begraafplaats niet op zichzelf: de afgelo-
pen jaren is een reeks van vernielingen gepleegd, eerst op de Westbank en later ook in 
Jeruzalem en andere delen van Israël. De daders komen uit een kleine groep van hon-
derd extremisten uit joodse nederzettingen op de Westbank. Voor elke beslissing van 
de overheid die negatief uitvalt voor deze settlers, bekladden of vernielen ze een 
christelijk of moslim-doelwit. De politiek is erg bezorgd over deze ontwikkeling. Maar 
niet alleen de politiek: afgelopen zondag was er een grote demonstratie voor het huis 
van premier Netanyahu om deze vergeldingsacties (zgn. price-tagging) een halt toe te 
roepen. 
Zoals je misschien weet, komt de paus dit weekend naar het Heilige Land. Hij gaat in 
gesprek met oosters-orthodoxe, joodse en islamitische religieuze leiders, en bezoekt 
de Geboortekerk in Bethlehem en het Cenaculum (de plaats waar Jezus het Laatste 
Avondmaal zou hebben gebruikt) op de berg Sion. Allemaal erg gevoelig. Op het pau-
selijk kantoor net buiten de Oude Stad zijn nu in graffiti bedreigingen geuit aan het 
adres van christenen (http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/kerk-bezorgd-door-
antichristelijke-graffiti/), dus houden lokale kerken deze week elke dag een gebedsbij-
eenkomst; ze roepen op om samen te bidden voor vrede in het land, bescherming 
voor de paus en dat zijn komst een positieve uitwerking zal hebben. Mooi om te zien 
dat kerken die meestal solo opereren eensgezind zijn op dit punt. 
Samir, een collega van Bethlehem Bible College, bekende dat hij zich meer zorgen 
maakt over de periode ná het pausbezoek. Toen we hem verbaasd vroegen waarom, 

http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/kerk-bezorgd-door-antichristelijke-graffiti/�
http://www.eo.nl/geloven/nieuws/item/kerk-bezorgd-door-antichristelijke-graffiti/�
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legde hij uit dat rond het bezoek van Johannes Paulus II in 2000 de vredesbesprekin-
gen stukliepen. Kort daarna brak de tweede intifada uit met als gevolg o.a. de bouw 
van de Muur tussen Israël en de Westbank. Ook nu lijken de onderhandelingen te mis-
lukken. Samir is huiverig voor de impact die dit kan hebben op de stabiliteit in het ge-
bied. En die staat al onder druk. Zo wordt binnenkort een uitspraak van het hoogge-
rechtshof verwacht inzake de bouw van een nieuw stuk Muur bij het klooster van 
Cremisan, onder de rook van Jeruzalem. Daardoor dreigen zestig Arabisch-christelijke 
boerenfamilies gescheiden te worden van hun boomgaarden en zo hun broodwinning 
te verliezen. Meer weten? Kijk eens op de site van Churches for Middle East Pea-
ce:  www.cmep.org/content/campaign-cremisan-valley . 
En mocht je zin hebben om een tijdje mee te bidden voor vrede in Jeruzalem – alvast 
hartelijk bedankt namens Samir! 

SCHAGEN-ROEMENIË 

Leo Witte 
In het vorige nummer heeft Ds. Michiel 
Aten al het één en ander verteld over 
onze reis naar Roemenië waar hij voor 
een groot deel bij geweest is. Ook Co 
Wiskerke is mee geweest en samen 
hebben ze de heen- en terugreis per 
vliegtuig gemaakt. Zelf mochten we 
onze auto tijdelijk ruilen tegen een VW-
bus waardoor we ook heel wat spullen 
konden meenemen.  
We hebben ons best gedaan om hen te 
laten zien wat ons in Roemenië bezig 
houdt. In de eerste plaats uiteraard het 
kindertehuis. We hebben meerdere 
malen de directrice gesproken en in het kindertehuis en bij begeleid wonen rondgeke-
ken. Op de foto ziet u Michiel met het te kleine meisje dat hier ongeveer 7 maanden 
oud is en waarvoor we kleding hebben gevraagd en gekregen. Daarnaast hebben we 
onze andere bekenden gesproken zoals de burgemeester met loco-burgemeester en 
wethouder, enkele predikanten, de huisarts, ouderen en mensen met een beperking 
die hulp nodig hebben, een school, dokterspraktijk en ziekenhuis. We hebben getracht 
alle facetten te laten zien van wat we in Cristuru Secuiesc mogen doen en wat de om-
standigheden daar zijn. Het was voor ons niet vreemd dat ook mensen die we onver-
wacht tegenkwamen ons vriendelijk, en soms zelfs hartelijk, begroetten. Voor Michiel 
en Co wellicht opvallend. 

http://www.cmep.org/content/campaign-cremisan-valley�
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De hulp die we mogen geven kan uiteraard niet buiten de hulp van de mensen uit 
Schagen en dat willen we in Cristuru Secuiesc altijd laten weten.  
Co Wiskerke heeft een heel verslag geschreven over de reis en wat hij meegemaakt 
heeft. U kunt dit vinden op onze website www.stichting-schagen-roemenie.nl. Het 
verhaal is te lang om in ‘Onze Kerk’ op te nemen. Het is 28 kantjes met heel veel fo-
to’s. 

ORGELCONCERT Marco den Toom in Grote Kerk Schagen 

 Op 2 juli 2014 speelt de zeer vermaarde organist Marco den Toom op het fraaie Van 
Dam orgel in de Grote Kerk te Schagen. Marco den Toom speelt een gevarieerd- en 
afwisselend programma. Omdat het al vakantietijd is begint het concert om 20.30 uur. 
 Marco den Toom (1978) studeerde orgel aan het Utrechts Conservatorium en bij 
Herman van Vliet, Charles de Wolff, Klaas Jan Mulder en Jacques van Oortmerssen. Al 
snel na zijn vakopleiding bouwde hij een carrière op als zelfstandig musicus. Zijn musi-
ceren kenmerkt zich door een eigenzinnige maar vooral ook spontane aanpak. Naast 
zijn liefde voor het orgel - en zijn missie dit instrument te populariseren - heeft hij zich 
muzikaal weten te ontplooien tot een breed inzetbaar musicus.   
Meer informatie is te vinden op www.marcodentoom.nl  
 Het concert begint om 20.30 uur, de kerk is vanaf 20.00 uur open. De entree bedraagt 
€ 10 Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk verkrijgbaar. Verdere infor-
matie  www.marcodentoom.nl  en www.zingenenzo.com  

ACIVITEITENROOSTER 

4 juni 2014 Woensdag Inloopmorgen 10.00 uur Grote Kerk 

4 juni woensdag 
Bijbelgespreksgroep 
thema “Bergrede”. 

14.00 uur Grote Kerk 

4 juni 2014 Woensdag Kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 

7 juni 2014 Zaterdag Kunstveiling en vlooienmarkt 
10.00 -
16.00 uur 

Grote Kerk 

10 juni 2014 Dinsdag 
Gespreksgroep 
thema “Wat in stilte bloeit”. 

14.00  uur Grote Kerk 

11 juni 2014 Woensdag College van kerkrentmeesters, db 9.00 uur Grote Kerk 
11 juni 2014 Woensdag Diaconale Raad 20.00 uur Grote Kerk 

15 juni 2014 Zondag 

Frank Bakker en Dennis van der Heij-
den brengen Bach origineel tot mo-
dern bewerkt en bijna alles wat daar 
tussen in zit op fluit en orgel. 

15.00 uur 
Kerkje  
Eenigenburg 

17 juni 2014 Dinsdag College van kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 
19 juni Donderdag Pastorale Raad 19.30 uur Grote Kerk 

3 juli 2014  Donderdag 
West Friese folklore markt: “Oude 
ambachten“. 
Organist:  Simon Schoon Gastvrouw: 

9.30 – 
13.00 uur 

Grote Kerk 

http://www.stichting-schagen-roemenie.nl/�
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Annemarie Ros 
3 juli 2014  Donderdag Moderamen 20.00 uur Grote Kerk 
7 juli 2014 Maandag College van kerkrentmeesters, db 9.00 uur Grote Kerk 

10 juli 2014 Donderdag 

West Friese folklore markt: “Dag van 
de dans en muziek”. 
Gastheer: Bernard Lucas  
Organist: Jacob Stam 

9.30 – 
13.00 uur 

Grote Kerk 

15 juli 2014 Dinsdag College van kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

17 juli 2014 Donderdag 

West Friese folklore markt: “Dag van 
het dier en 1e verzameldag”. 
Gastheer: Wim Voorbraak  
Organist: Caroline Schaap 

9.30 – 
13.00 uur 

Grote Kerk 

24 juli 2014 Donderdag 

West Friese folklore markt: “Dag van 
de klederdracht”. Gastvrouw: Anne-
marie Voorbraak Organist Sybout 
Akkerman/Catrinus Corporaal 

9.30 – 
13.00 uur 

Grote Kerk 

31 juli 2014 Donderdag 

West Friese folklore markt: “Dag van 
het theater”.  
Gastheer: Roel v. d. Kamp  
Organist: Sebastiaan Schippers 

9.30 uur Grote Kerk 

7 aug. 2014 Donderdag 

West Friese folklore markt: „Gastdag 
in de openlucht”  
Gastheer: Bote Nieuwland  
Organist:  Hans Stehouwer 

9.30 – 
13.00 uur 

Grote Kerk 

14 aug. 2014 Donderdag 

West Friese folklore markt: “Dag van 
het kind”. Gastheer: Jan Prij Organist: 
Hanneke Muntjewerf/ Ronald van 
Veen. 

9.30 – 
13.00 uur 

Grote Kerk 

21 aug. 2014 Donderdag 

West Friese folklore markt: “Ringste-
kerij rond de kerk”. Gastvrouw: Trudy 
Tuinstra 
 Organist: Wim Jan Cevaal 

9.30 – 
13.00 uur 

 

21 aug. 2014 Donderdag Pastorale Raad 19.30 uur Grote Kerk 

28 aug. 2014 Donderdag 
West Friese folklore markt: “2e 

Verzameldag“. Gastheer: Jan Bruin.  
Organist: Marion Kroon 

9.30 – 
13.00 uur 

Grote Kerk 

28 aug. 2014 Donderdag Moderamen 20.00 uur Grote Kerk 
1 sept. 2014 Maandag College van Rentmeesters (db) 9.00 uur Grote Kerk 
5 sept. Woensdag Diaconie 20.00 uur Grote Kerk 

 5 sept. 2014 Donderdag 

West Friese folklore markt: “Feestelij-
ke slotdag” . 
Gastheer: Huib Wagenaar  
Organist: Frans Seydell 

9.30 – 
13.00 uur 

Grote Kerk 

13 sept. 2014 zaterdag Nationale Monumentendag 
9.30 -
16.00 uur 

Grote Kerk 

 



A nn a M ont an a   b i t te  Ka i  Rand

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

Gedempte gracht 67 • Schagen

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

Markt 20 1741 BS Schagen
www.deposthoornschagen.nl  deposthoornschagen@xs4all.nl

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!



Dames- en herenkapsalon BREMER
ROOKARTIKELEN EN PARFUMERIEËN

Loet 29 - Telefoon 212761 Schagen
 

VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

 Body Stress Release 

Ans Mulder-Bijl  0645611506 
www.bodystressreleaseschagerbrug.nl 

 

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- 

ongemakken enz. 

  

  

Stomerij Schagen B.V.
Makado Centrum 47

1741 JA Schagen
0224 - 213 415

www.stomerijschagen.nl
info@stomerijschagen.nl

 

 

Eerlijke handel  

in een 

unieke winkel 

 

verrassende cadeau-artikelen 

sieraden 

foodproducts 
 

 
Markt 24, Schagen 

 

* VERHUIZING
* GEBOORTE
* TROUWPLANNEN

Informeer de kerkelijke administratie bij:

072 - 572 74 26   of   
administrateur@pgschagen.nl



PRONK
BOUWT
MET
MEERWAARDE

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

P R O N K BO U W B EDR 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

Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’

Stichting Kopwerk, stichting voor pro-
testants-christelijk onderwijs in noor-
delijk Noord-Holland, stuurt 24 protes-
tants-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  Telefoon: 0224 212933  
De Wegwijzer: Machteld Brink Telefoon:  0224 296008 
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