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Grote Kerk, Markt, Schagen
VERHUUR van ruimtes voor vergaderingen

(20 tot 40 p.) en kerkzaal voor concerten,
bijeenkomsten e.d. (350 p.).
Voor informatie en reservering kunt u contact
opnemen met de koster van de kerk:
dhr. C. van Treuren
Leeuwerikstraat 8 1742 BB Schagen
tel. 214223 e-mail: koster@pgschagen.nl

VERHUUR Kerkje Eenigenburg
(80-100 p.)

Inlichtingen bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
tel. 298101
e-mail: kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.

Meer informatie op de website www.pgschagen.nl
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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

GEMEENSCHAPPENLIJKE KERKENRAAD
Voorzitter: Mw.B. de Leeuw den Bouter, De Boomgaard 6, 1741MD Schagen,
292321
Scriba: Dhr. B. Lucas
Lindenlaan 112, 1741TX Schagen
296331
e-mailadres: scriba@pgschagen.nl ; Facebook PG Schagen
Dit is ook het adres voor het doorgeven van een geboorte, de aanvraag voor het dopen van een kind en
voor een huwelijksbevestiging in de kerk.
PASTORES
Ds. M. C. Aten
Mw. L. Kooiman

Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen;
e-mailadres: m.c.aten@hotmail.nl
Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag.
Kerkepad 6, 1619 AD Andijk;
e-mailadres: ljkooiman@gmail.com
Werkdagen: maandag t/m donderdag
Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 u.

0224 850664
0228 592 970

DOORGEVEN VAN WIJZIGINGEN IN DE PERSOONLIJKE SITUATIE

Voor een efficiënte uitvoering van het pastoraat binnen de Protestantse Gemeente
Schagen stellen wij er prijs op dat u, ziekte, opname in het ziekenhuis en overlijden zo
snel mogelijk doorgeeft aan de pastores (zie boven) of Wim Voorbraak, Wulpenhof 3,
Schagen, e-mailadres: wimvoorbraak@ziggo.nl, tel: 0224-213665. Ook wanneer u zelf
bezoek wenst vanuit de pastorale raad of een suggestie hebt voor bezoek aan een
ander gemeentelid. U kunt dit onderstaand briefje ook invullen en afgeven aan de
dienstdoend ouderling.
Naam: ..............................................................................................................................
Adres:...............................................................................................................................
Telefoon:..........................................................................................................................
Contactpersoon bij ziekenhuisopname: .........................................................................

ORGANIST
Mw. H. Muntjewerf

Zandvaart 116, 1764 NW Breezand
e-mailadres: hannekemuntjewerf@hotmail.com

0223 522 350

CANTOR
Dhr. W. Kramer

Eksterstraat 39, 1742 EM Schagen
e-mailadres: wijnand.j.kramer@quicknet.nl

296 094

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN"
Fam. Tuinstra

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

298 101

KERKBLAD “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

06-13614761
297 094

KERKELIJKE ADMINISTRATIE
Mw. B. Plak–van Oostwaard

Middenweg 476, 1704 BL H'waard
072 57 27 426
e-mailadres: pgschagen@nexite.nl
Rekening PG Schagen: rek.nr.: 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!
Rekeningnummer diaconie
Rek. nr.: NL20RABO0146141350 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente Schagen c.a.
Rekeningnummer diaconie inzake ZWO
Rek. nr.: NL57FVLB0635807025 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Schagen e.o. betreffende ZWO
Rekeningnummer diaconie inzake Roemenië
Rek. nr.: NL17RABO0138368988 t.n.v. Stichting Schagen – Roemenië
Rekeningnummer inzake Kerkje Eenigenburg
Rek. nr.: NL43FVLB0635811642 o.v.v. CvK PG Schagen inz. Kerkje Eenigenburg

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: Dhr. H. Udink
Secretaris: Dhr. W. Vrolijk

Seringenhof 17, 1741 WB Schagen
Lijsterbesweg 37, 1744 LK Sint Maarten
e-mailadres: kerkrentmeesters@pgschagen.nl

296 633
563 123

Eksterstraat 39, 1742 EM Schagen
A. Mauvestraat 106, 1741, 1741JK Schagen

296 094
213254

RAAD VAN VIEREN EN LEREN
Voorzitter: Dhr. W. Kramer

Secretaris: Dhr. H.Ch.Rieffe

DIAKONALE ZAKEN
Voorzitter en lid Moderamen:
Dhr.. J.W. Koedijk
Stationsweg 5,1741GW Schagen
Vice-voorzitter:
Mw. A. Ros
Abbestederweg 26b-13, 1759 NB Callantsoog
Secretariaat: Dhr.. B. Nieuwland
Mussenhof 9, 1742 JP Schagen
Notulist:
Dhr. F. Mulder
Het Achterom 1, 1751PH Schagerbrug
ZWO-diaken: Dhr. A. Plomp,
Eksterstraat 132, 1742EX Schagen
Coördinator autodienst en bloemengroet:
Mw. H. van Zanten
Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen
Jeugddiaken: Dhr. A. Plomp
Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen
Overige diakenen:
Mw. S. Nijenhuis
De Balg 21, 1741 RV Schagen
Overige diaconale taken:
Lindenlaan 63, 1741 TT Schagen
Penningmeester: Dhr.. G. Dekker
Coördinator ouderenbezoek:
Mw. I. Schenk
Leeuwerikstraat 20, 1742 BB Schagen
GeluiDs.opnamen: Dhr. L. Witte
Nes 20, 1741 NH Schagen
Coördinator maatschappelijk Sociaal Werk
Mw. H. van Zanten
Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen

217673
584 413
296 827
573 127
227522
296 358
227522
299 089
216 988
296 533
298 195
296 358

PASTORALE ZAKEN
Wijkindeling Pastores
Ds. M.C. Aten, Wijk Muggenburg, Wijk Waldervaart en verpleeghuis Magnushof
Pastor Mw. L. Kooiman – Rest van Schagen e.o. (incl. De Bron en Caegstate)
Pastorale ouderlingen
Voorzitter en Lid Moderamen:
Mw. L. Kooiman
Secretaris:
Dhr. W.P. Voorbraak
Jeugdouderling:
Mw. G.J. Broeksma
Overige ouderlingen:
Dhr. L. van den Donker
Dhr. J. Bruin
Mw. H. Bakker
Mw. G. Heddes

Kerkepad 6, 1619 AD Andijk;

0228 592 970

Wulpenhof 3, 1742 CC Schagen

213665

Korenmolen 17,1742KH Schagen

295311

Kwikstaarthof 1, 1742 AR Schagen
Stroet 20-a, 1744 GH St. Maarten
Gebr. Plukkerstraat 25,1742RE Schagen
Gebr. Plukkerstraat 1,1742RE Schagen

785060
561169
215270
217242

RAAD VAN KERKEN
Raad van Kerken Schagen e.o. Mw. A. Rozing-Boer, voorzitter, e-mail: adrie@janrozing.nl

WEBSITES
www.pgschagen.nl
www.kerkopdemarktschagen.nl
www.stichting-schagen-roemenie.nl

website van Onze Kerk met actuele informatie
geschiedenis Kerk en orgel op de Markt
de stichting biedt hulp aan de bevolking van Cristuru Secuiesc

De Protestantse Gemeente in Schagen wil een levende, inspirerende gemeente zijn.
Leeft en leest u met ons mee?

TER OVERWEGING
Rik Laernoes
De start van het seizoen. Allerlei activiteiten staan weer op stapel.
De voorbereidingen zijn nog in volle gang en binnenkort kunnen we er weer tegenaan.
Voor iedereen is er wel iets. Zie de activiteitengids. Maar dan....
Het lijkt soms wel of we niet vooruit te branden zijn. Hoeveel tijd en energie er ook in
gestoken is, de opkomst valt niet altijd mee.
Iemand zei eens: 'Stel dat Jezus wederkomt, hoe treft hij ons dan aan? Enthousiaste
kerken in Latijns Amerika, Zuid Korea, Afrika, om er maar een paar te noemen. En in
Nederland? Een zuchtende kerk. Het lijkt soms wel of alles even moeizaam gaat. We
doen het wel, maar zuchtend ..'
Je kan dan weleens jaloers zijn op die kerken en gemeenten waar het enthousiasme
eruit spat. Nou weet ik ook wel dat je niet alleen naar de aantallen aanwezigen moet
kijken. Dat houden we onszelf regelmatig voor als iets, waarvoor we ons van harte
hebben ingezet, niet dat aantal bezoekers trekt dat we hadden gehoopt. Niet het
enthousiasme teweeg brengt dat we zelf voelden toen we het aan het voorbereiden
waren. Het is dan niet de 'schare die we niet kunnen tellen'. Waarom waren ze er niet?
vraag je je dan af. Waarom zo weinig enthousiasme?
Ergens moest er, vanwege het teruggelopen kerkbezoek, een kerk worden gesloten.
De dominee wilde deze trieste gebeurtenis niet zomaar laten voorbijgaan.
In deze laatste dienst wilde hij de gemeente - voor zover hij nog bestond - iets meegeven.
De afscheidsdienst werd groots aangekondigd. Veel publiciteit. En deze laatste dienst
zat de kerk stampvol.
Voorin de kerk stond een lijkkist,de kerk zou die zondag worden begraven. De dienst
stond helemaal in het teken van de uitvaart.
En zoals dat gaat bij een uitvaart, de dominee nodigde iedereen uit een laatste groet
te brengen aan de overledene.
Eerbiedig liepen de kerkbezoekers langs de baar. Het gepaste gezicht veranderde echter in een glimlach als de mensen langs de baar liepen. In de kist lag namelijk een grote
spiegel.
De boodschap van deze 'uitvaart' was heel duidelijk. De kerk zijn wijzelf. Geen instituut, maar een levende gemeenschap van mensen.
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Dat neemt niet weg dat ook in het nieuwe seizoen sommige activiteiten aanslaan en
andere wat minder bezoekers zullen trekken. Is dat erg? Nee, wel jammer.
Maar daardoor moeten wij, degenen die het georganiseerd hebben, die hun tijd en
energie erin gestoken hebben, zich niet van de wijs laten brengen.
Zelf hou ik me dan maar vast aan de tekst van Paulus : 'Daarom, mijn geliefde broeders
(en zusters) weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk
des Heren, wetende dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here'. (Kor. 15:58).

KERKDIENSTEN
Zondag 31 augustus 2014
Grote Kerk
9.30 uur
Mw. Ds. J. Bosgra, Schagen
1e collecte
kerk
2e collecte
diaconie
Organiste
Hanneke Muntjewerf
Lector
Janny de Visser
Gastvrouw
Nel Dantuma
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma
Er is crèche en kindernevendienst
Vrijdag 5 september 2014
Grote Kerk
14.45 uur
Mw. Ds. C. Bark-Bakker , Terschelling
Inzegening huwelijk Niels Kockx en Janneke van Laar
Organiste
Hanneke Muntjewerf
Zondag 7 september 2014, Startzondag
Grote Kerk
9.30 uur
Ds. M.C. Aten en pastor Mw. L. Kooiman
een collecte
eigen kerkelijk werk
Organiste
Hanneke Muntjewerf
Lector
Jan van Laar
Gastvrouw
Henny Vos
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dieneke Dekker-Smit
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese
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Zondag 14 september 2014, Ziekenzondag
Magnushof
11.00 uur
Ds. M.C. Aten, Heilig Avondmaal
1e collecte
kerk (onderhoud)
2e collecte
Vrienden van Magnushof
Piano
Hanneke Muntjewerf
Lector
Hermien Bakker
Gastheer
Jaap Schenk
Let op: Géén crèche
Kerkje Eenigenburg
10.30 uur
Pastor Mw. L. Kooiman
1e collecte
kerk (onderhoud orgel)
2e collecte
diaconie
Organist
Ed van Loon
Gastheer
Huib Wagenaar
Donderdag 18 september 2014
Caegstate
10.45 uur
Pastor Mw. L. Kooiman
Zondag 21 september 2014, Oecumenische dienst Raad van Kerken
Grote Kerk
10.00 uur
Pastoor E. Moltzer, Ds. M.C.Aten, diaken P. Steur en catechist
Mw. M. Wildeboer m.m.v. het Parochiekoor St. Gregorius o.l.v. Paul Sanders
één collecte
doel wordt nog meegedeeld
Organist
Tjeerd van de Ploeg
Gastvrouw
Marjolijn ten Cate
koffie wordt verzorgd door Gerrit en Jelly Leijnse
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese
Zondag 28 september 2014
Grote Kerk
9.30 uur
Mw. Ds. A. Groenendijk, pastor MC Alkmaar
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Wijnand Kramer
1e collecte
kerk
2e collecte
diaconie
Organiste
Caroline Schaap
Lector
Sonja Bastiaan
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Gastheer
Ineke van de Woude
koffie wordt verzorgd door Geri Koning en Gerda Bulens
Er is crèche en kindernevendienst
Zondag 5 oktober 2014
Grote Kerk
11.00 uur
Ds. M.C. Aten
1e collecte
kerk (energiekosten)
2e collecte
diaconie
Organiste
Hanneke Muntjewerf
Lector
Jan Bruin
Gastheer/vrouw fam. v.d. Plas
koffie wordt verzorgd door Tineke Buis en Froukje Bosch
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese
Woensdag 8 oktober 2014
De Bron
10.45 uur
Dhr.. Jan Bruin
Zondag 12 oktober 2014
Grote Kerk
10.00 uur
Ds. P. Verhoeff, Alkmaar
één collecte
Werelddiakonaat
Organist
Sebastiaan Schippers
Lector
Rieneke Visser
Gastheer
Geert Bakker
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Guus de Jong
Er is crèche en kindernevendienst
Donderdag 16 oktober 2014
Caegstate
10.45 uur
Pastor Mw. L. Kooiman
Zondag 19 oktober 2014
Grote Kerk
10.00 uur
Drs. G. Scholten, pastor Gemini zkh Den Helder
1e collecte
kerk (onderhoud piano)
2e collecte
diaconie (Kerkinactie, de Glind)
Organiste
Hanneke Muntjewerf
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Lector
Hermien Bakker
Gastheer/vrouw fam. v.d. Plas
koffie wordt verzorgd door Tineke Buis en Froukje Bosch
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese
Kerkje Eenigenburg
10.30 uur
Pastor Mw. L. Kooiman
1e collecte
kerk (instandhouding gebouw)
2e collecte
Kerkinactie (de Glind)
Organist
Ed van Loon

VAN DE REDACTIE
Wim Voorbraak
Zoals afgesproken, afgelopen jaar, ontvangt u één maal per jaar, bij de start van het
winterseizoen, een extra dik blad wat begint met de samenstelling van de diverse
raden binnen onze kerkelijke gemeente, adressen en bankrekeningnummers. Dit als
extra service aan onze gemeenteleden die niet vertrouwd zijn met internet. Wij
adviseren hen dit nummer te bewaren.
Veel meer informatie is te vinden op onze website www.pgschagen.nl. Deze site
wordt wekelijks actueel gehouden. Wanneer het winterseizoen een paar maanden
verder is en alles draait vinden elk jaar mutaties plaats. Die mutaties en nog veel meer
informatie zijn te vinden op onze site.
Volgende maand ontvangen de lezers van onze papieren uitgave een acceptgiro bij
hun blad waarin we u, net als vorig jaar om een vrijwillige bijdrage vragen om bij te
dragen in de productiekosten van ons blad.

BIJ DE DIENSTEN
Michiel Aten
De komende periode hebben we te maken met wisselende aanvangstijden van de
kerkdiensten dus let goed op. Per 1 oktober gaan we over op het winterschema en
begint de kerkdienst om 10.00 uur. Maar al gelijk op 5 oktober is daar al weer een
uitzondering op. Dan is er een kerkdienst georganiseerd door de gespreksgroep
30plussers. Deze dienst start ook om 11 uur.
Op 5 september zal het huwelijk van Janneke van Laar en Niels Kockx worden ingezegend in een kerkdienst in de Grote Kerk. Voorgangster is Ds. Corrie Bark-Bakker, predikant op Terschelling. Zij is familie van Janneke’s moeder. De kerkdienst begint om
14.45 uur en iedereen is van harte welkom.
9

Op 7 september hebben we dit jaar de startzondag, zie meer hierover elders in het
blad. We hopen dan ook dat het programmaboekje voor de winter te kunnen presenteren.
Op 14 september is de ziekenzondag en dan gaan we met zijn allen naar de Magnushof om daar een kerkdienst te houden Wij zullen deze keer ook het Heilig Avondmaal
vieren. Voorganger is Ds. Michiel Aten. Deze dienst start om 11 uur.
Op 21 september is er een gezamenlijk kerkdienst met de aangesloten gemeentes en
parochies van de Raad van Kerken in Schagen. De kerkdienst is in onze kerk, en begint
om 10 uur. Meer hierover ook verderop in dit blad.
Op 28 september zal Ds. Annerien Groenendijk voorgaan. Medewerking wordt dan
verleend door de Cantorij

STARTZONDAG
Michiel Aten, Louise Kooiman, diaconie en jeugdcommissie
Thema van de dienst: Met hart en ziel: vieren en verbinden.
Op zondag 7 september om 9.30 uur zal er aan het begin van het nieuwe seizoen de
startdienst zijn in de Grote kerk op de Markt.
Het wordt een gespreksdienst over wat ons met hart en ziel raakt of verbindt.
Leden van de diaconie en de jeugdcommissie zullen hun medewerking verlenen.
Voor de kinderen zal er een spel zijn in de kerk.

Nicolaashoeve, Grote Sloot 470 (Foto Mart Kruijff)

Na de dienst gaan we op de fiets of auto naar de boerderij van Gonnie Smit aan de
Grote Sloot 470, richting Oudesluis. Daar zullen we samen lunchen. De bedoeling is dat
iedereen zelf een lunchpakket mee neemt. Voor soep en drinken wordt gezorgd.
Iedereen, ook de kinderen, van harte welkom.
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Oecumenische viering op 21 september
Adrie Rozing
We mogen u weer van harte uitnodigen voor een oecumenische viering en wel op 21
september a.s., de laatste zondag van de Vredesweek. De dienst wordt gehouden in
de Grote Kerk op de Markt, aanvang: 10.00 uur.
Het thema is: ONTWAPEND / ONTWAPENEND
Met alle conflicten in de wereld een zéér aansprekend thema.
Maar hoe is het in ons eigen leven?
Best de moeite en tijd waard om aandacht aan te geven, bij stil te staan, over na te
denken.
Het Parochiekoor St. Gregorius o.l.v. Paul Sanders zal medewerking verlenen.
Het orgel wordt bespeeld door Tjeerd van der Ploeg.
Voorgangers: Ds. Michiel Aten, pastoor Eduard Moltzer(?), diaken Piet Steur en catechist Monica Wildeboer.
Er is creche , “Kom in de kring”, nevendienst en basiscatechese.

MEELEVEN EN FELICITATIES
Michiel Aten en Louise Kooiman
Wij leven mee met Hennie Vos die veel zorg heeft om haar zus Truus. Truus woont in
Skagerrak in Schagen en heeft daar een geweldige verzorging. Wij wensen Hennie veel
sterkte toe, ook in de tijd die komt.
Wij leven mee met Kor en Conny Kramer van de Rembrandtlaan 50. In oktober is het
straks vier jaar geleden dat hun dochter Anne Mieke stierf. Het gemis is nog altijd
groot. Ook de gezondheid van Conny laat nog al eens te wensen over. Wij wensen Kor
en Conny samen veel kracht toe en dat zij zich gedragen mogen weten door de gemeente en de liefde van God.
Wij leven mee met Bram Glas. Zijn gezondheid is wat brozer geworden en we hopen
dat de energie langzamerhand weer terug komt. Ook heeft hij recent een zeer goede
vriend verloren. Rens Kuijlman. Rens is jarenlang betrokken geweest bij de Bijbel gespreksgroep, die we houden in de Grote Kerk op de Markt en waar hij samen met
Bram tweemaandelijks naar toe kwam. Wij wensen Bram, maar ook Rens zijn vrouw
en andere familieleden veel sterkte en kracht toe.
Bij een aantal gemeenteleden is er onzekerheid voor hun gezondheid. Pauline Kuikman, Alie Postmastraat 3, ondergaat opnieuw een serie behandelingen Met Henk
Veldman gaat het gelukkig heel aardig en heeft hij samen met Anneke veel genoten
van het mooie zomerweer terwijl ze konden varen in Friesland.
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Riek Schreuder, Veeteeltstraat 12, zal binnenkort een operatie moeten ondergaan en
dan zullen we haar waarschijnlijk een tijdje moeten missen bij de zondagse kerkdiensten. U zou haar een kaartje kunnen sturen als teken van meeleven.
Veel mensen in de gemeente hebben een dierbare verloren en de tijd daarna is moeilijk en verdrietig. Wij wensen hen allen een goede zomer toe. Dat zij steun mogen
ervaren van de mensen om zich heen en Gods nabijheid mogen ervaren
Zo overleed op 20 juni Wisse Noordenbos. Hij woonde de laatste jaren in de Bron. Wij
wensen zijn dochter Hannie, zijn zoon Wisse en zijn vrouw Grietje veel sterkte toe in
de komende tijd. Dat zij zich allen mogen troosten in de goede herinnering aan hun
geliefde.
Wij leven mee met Bert en Willem Kooijman die op 30 juni hun moeder Trien Kooijman moesten verliezen. Zij werd op zaterdag 5 juli begraven vanuit het kerkje in Haringhuizen en wij brachten haar naar de begraafplaats in Barsingerhorn. Wij wensen
hen, samen met de familie veel sterkte toe.
Gerrit Olthof, wonend A. Mauvestraat 63, overleed op 30 juli. Hij werd uitgeleide gedaan in een dankdienst in onze kerk op 6 augustus, waarna hij gecremeerd werd. Elders staat in dit nummer een in memoriam. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe en wij vragen de nabijheid van GoDs. Geest in deze tijd van
rouw.
Op 5 september zullen Janneke van Laar en Niels Kockx elkaar het jawoord geven en
de zegen over hun huwelijk in de Grote Kerk ontvangen. Van harte gefeliciteerd alvast!
Op 2 juni werd in het gezin van Bregtje en Mark Woudstra een zoon geboren: Hidde.
Hij is het broertje van Renske en Ruben. Het opgroeien verloopt tot nu toe heel voorspoedig. Mark en Bregtje hebben aangegeven dat ze Hidde willen laten dopen en
voorlopig staat hiervoor de datum zondag 26 oktober voor gereserveerd. Wij wensen
het gezin alle goeds toe!
Wij bevelen al deze mensen aan in uw gebed.

TER GEDACHTENIS
Louise Kooiman
Op 20 juni overleed op 96 jarige leeftijd
Wisse Noordenbos
Wisse Noordenbos kwam enige jaren geleden uit Den Helder in Schagen aan de Melle
Komrijstraat wonen. Zijn vrouw Mies was overleden en hij wilde weg van de herinneringen. Zijn dochter Hannie woonde in Callantsoog en zoon Wisse in Alkmaar en zo
konden zij regelmatig hun vader bezoeken. Hij vond het fijn in Schagen maar in 2011,
toen zijn geheugen minder werd, ging hij naar de Bron. De laatste week van zijn leven
had hij nog een weekje vakantie op het water, op de boot echter overleed hij en zijn
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kinderen waren verdrietig en dankbaar tegelijk. Zes en negentig jaar oud werd hij en
zo mochten ze hem lang in hun midden hebben. Jarenlang had hij als marechaussee
gewerkt en kon met 55 jaar met pensioen. Samen met zijn vrouw Mies hadden ze
mooie jaren en genoten van het wandelen en vakantie vieren. Graag luisterde hij naar
muziek. Hij was een positieve man die tevreden was met kleine dingen. Hij had een
brede interesse voor de wereld om hem heen. Hij was een man van de tijd en hield
van duidelijkheid. Jarenlang is hij ook actief geweest in de kerk in Den Helder, maar
door zijn doofheid kon hij niet meer in Schagen naar de kerk .
In het kerkje in Valkkoog hebben we een afscheid van hem genomen en lazen 1
Corinthe 13. De tekst van de liefde. De liefde die hij mocht ervaren in zijn leven want
hij wist zich ook geborgen in de liefde van God. Zijn dochter Hannie las een mooi gedicht voor: `Voetstappen in het zand`. Zo heeft Wisse Noordenbos zijn leven geleefd.
Dat er een God was die hem wilde dragen in tijden van moeilijkheden. Toen hij in zijn
jeugd als krijgsgevangene naar Polen werd weggevoerd. Toen hij onder moest duiken
en toen hij dierbare mensen in zijn leven moest missen.
Tijdens de dienst hebben we kaarsen van herinnering gebrand en ook voor Jan, de
man van Hannie, die zij kortgeleden moest verliezen aan de dood.
Na de dienst van woord en gebed hebben we hem naar het crematorium gebracht en
daar hebben enkele familieleden nog gesproken. Zijn leven is nu ten einde en we leven
mee met Hannie, Wisse en Grietje en de klein- en achterkleinkinderen. Dat zij zich
gedragen mogen weten door Gods liefde en troost mogen vinden in de goede herinneringen aan Wisse Noordenbos.

TER GEDACHTENIS
Louise Kooiman
Op 30 juni overleed op 85 jarige leeftijd
Trijntje (Trien) Kooijman – Met
Bijna 3 jaar na haar man stierf Trien Kooijman. En ook vanuit hetzelfde kerkje in Haringhuizen hebben we haar naar haar laatste rustplaats gebracht. Bij haar man op het
kerkhof in Barsingerhorn. Jarenlang was haar man zeer actief betrokken bij deze kerk
en ook voor het gezin was het een vertrouwde plek.
Zij was een rustige, zorgzame, bescheiden vrouw. Ze vond het prettig om even een
praatje te maken met anderen en had daar ook belangstelling voor. Ze was geboren
als boerendochter in Ilpendam en als jong kind hielp ze mee op de boerderij. Het boerenbedrijf had niet helemaal haar hart maar toch trouwde ze op 27 oktober 1954 met
Willem Kooijman uit Haringhuizen die ook boer was. Ze kregen 2 kinderen Willem en
Bert. Er is veel zorg geweest om de gezondheid van Bert en hij kon altijd rekenen op
de steun van zijn moeder. Een twee-eenheid noemde Willem hun relatie. Bert was,
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evenals Willem, altijd heel betrokken op zijn moeder. Zeker toen ze de laatste jaren,
vanwege haar gezondheid niet meer zelfstandig kon blijven wonen. Ze verhuisde naar
de Bron. Ze was geen klager en had een goed contact met de verzorging. Toch miste ze
haar huis en liet dat af en toe blijken. Ze was liever ‘op haar eigen’ gebleven. Ze was
creatief, tekende en schilderde. Een eenvoudige vrouw die tevreden was met haar
bestaan.
We zongen tijdens haar afscheid: De Heer is mijn Herder. Een mooi lied dat zo goed
paste bij haar leven als boerin. Een lied over vertrouwen, vertrouwen in een God die
met mensen meetrekt, ook door de dood heen. Aan die God mogen we Trien Kooijman en ook ons eigen leven toevertrouwen.
Bij de tocht vanuit de Bron naar de kerk wandelde de rouwstoet nog eenmaal langs de
oude boerderij in Haringhuizen waar Trien Kooijman zo lang heeft gewoond.
Bert en Willem bezongen tijdens de afscheidsdienst in een mooi lied het leven van hun
moeder. Wij mogen Trien Kooijman nu uit handen geven.
Voor Bert zal het een groot gemis zijn en ook hij mag zich troosten in de liefde van
God.
Wij leven met Willem en Bert, met Lorena en de kleinkinderen Raquel, Ricardo en
Ferena. Dat zij zich mogen troosten in de goede herinneringen aan Trien Kooijman –
Met.

IN MEMORIAM GERRIT OLTHOF
Michiel Aten
Op woensdag 30 juli overleed Gerrit Olthof in het ziekenhuis in Den Helder.
Hij was 87 jaar oud geworden.
Gerrit woonde samen met zijn vrouw al jaren aan de A. Mauvestraat in Schagen. Hij
had gewerkt bij het ECN en daarvoor bij het KNMI in De Bilt.
Gerrit kwam niet zo vaak in de kerkdiensten. Dit kwam vooral door zijn slechte gehoor,
hij kon het niet goed horen. Wel bleef hij zich verbonden voelen met kerk en geloof.
Zijn vrouw is van huis uit Rooms-Katholiek en hun kinderen zijn met het geloof uit die
traditie opgegroeid. In de tijd dat ze zouden trouwen heeft hij nog overwogen om
over te stappen naar haar kerk, maar hij kon die stap niet maken.
Gerrit was een trouwe man, als geboren Zeeuw bleef hij zich een Zeeuw voelen, als
protestant bleef hij het protestantse geloof trouw. Al sprak hij er niet veel over met
anderen, hij bleef trouw aan zijn vertrouwen dat hij na zijn dood geborgen zou zijn bij
zijn schepper.
We lazen in de dienst Psalm 23: “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen
gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Geluk en genade
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volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte
van dagen.”
Laten wij Gerrit gedenken als een ruimhartige, zorgzame en trouwe mens.
Een mens die het goede voor zijn familie wilde en het goede heeft doorgegeven aan
zijn kinderen en kleinkinderen. Dat is iets waar we dankbaar voor mogen zijn

GESPREKSKRING RONDOM ROUW
Louise Kooiman
Rouwen is Liefde
Over liefde die ruimte heeft gezocht en gekregen
Over liefde die niet gemakkelijk maar een werkwoord bleek
Over liefde die nooit meer verdween
Over liefde die insloeg en je veranderde
Over liefde die je meer en jezelf liet worden
Over liefde die het anders zijn, ruimte wist te geven
Daarover zou ik allereerst moeten spreken.
Over rouw kan niets gezegd worden zonder iets over de Liefde te zeggen
Zelfs als die liefde maar kort was
Zelfs als die liefde nooit volwassen werd
Zelfs als alleen het verlangen naar liefde onvoltooid bleef
Zelfs als die liefde kwetste en onder de maat bleef
Rouwen gaat over liefde.
Ruimte voor rouwen is ruimte voor liefde in al haar veelvoud.
Het is zwaar en verdrietig een geliefde te moeten missen aan de dood. De wereld staat
stil en de zin en glans lijkt weg te vloeien uit het leven. Iedereen gaat hier anders mee
om. Iedereen rouwt verschillend. Toch voelt het vaak goed om samen te komen met
mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. De eenzame strijd van heimwee en verdriet kun je delen met anderen. Daarom wordt er het komend seizoen een groep
rondom rouw gestart, voor mensen die een dierbare hebben verloren. Samen komen
om je verhaal met anderen te delen, ervaren dat het heilzaam kan zijn om je erkent te
voelen in je verdriet, om het niet weg te stoppen en op te kroppen.
Samen zoeken naar waar we elkaar kunnen steunen. Deze bijeenkomsten zullen,
evenals voorgaande jaren, gegeven worden in de Grote Kerk op de Markt en geleid
worden door pastor Louise Kooiman.
Wie belangstelling heeft voor deze kring, kan zich opgeven op onderstaand telefoonnummer. De kring zal, bij voldoende deelname, ongeveer begin december van start
gaan en bij voorkeur overdag.
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We willen om de twee weken zes tot acht keer bij elkaar komen.
Wilt u zich opgeven of heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar:
Pastor Louise Kooiman tel. 0228-592970

MONUMENTENDAG-RONDJE PIANO
Wim Voorbraak
Zaterdag 13 september is het weer Nationale Open Monumentendag. Op die dag zijn
vele musea, de klokkenwerkplaats van Henk Houkes, maar vooral veel kerken te bezichtigen. De (grote) gemeente Schagen heeft nogal wat historische kerken binnen de
nieuwe gemeentegrenzen. Wat onze gemeente betreft zijn de Grote Kerk op de Markt
en het kerkje in Eenigenburg open voor bezichtiging.
Van 12.00 -13.00 uur zingt Wijnand Kramer in de Grote Kerk begeleid door onze organiste Hanneke Muntjewerf. Van 13.15 uur tot 13.45 uur is er orgelspel van Hanneke.
Vanaf 14.00 uur begeleidt zij de zangeres Netty Kat.
Zondag 14 september staat Schagen in het teken van “een rondje piano”. Op vele locaties waaronder ook de Grote Kerk wordt piano gespeeld, vaak in combinatie met andere instrumenten. Zwervend door het centrum van Schagen zult u veel muziek kunnen beluisteren. De kerk is open vanaf 13.00 uur

VAN DE SCRIBA
Bernard Lucas
Vooraf: We beleefden een mooie zomer wat het weer betreft hoewel er af en toe
sprake was van wateroverlast. Bij ons in het noordwesten viel het wat dat betreft mee.
Geheel ander weer betrof het nieuws dat meldde van het neerhalen van een passagiersvliegtuig, de oorlog in Gaza en het vermoorden en verjagen van de minderheden
in Noord-Irak door de terroristen van de IS. Een zomer met een zwarte rand wat mij
betreft. Op de dag dat de eerste slachtoffers van de MH17 ramp in Nederland arriveerden was ook in onze kerk een stiltecentrum ingericht.
In het kort zal ik schrijven over de afgelopen vergaderingen, die al een hele tijd geleden lijken.
In de KerkenraaDs.vergadering van 4 juni deelde Michiel Aten mede dat de 30+ groep
een kerkdienst om 11.00 i.p.v. 10.00 uur wil houden op 5 oktober. Na deze dienst
willen zij soep en een broodje eten. De kerkenraad ging hiermee akkoord. Arjan Plomp
deelt mee dat wij zonder jongerenwerker verder gaan. Het budget wordt gebruikt
voor toerusting van de begeleiders van het jeugdwerk. Ook werd het beleiDs.plan
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2015-2018 van de Raad van Vieren en Leren goedgekeurd en ging de kerkenraad akkoord met het vervallen van de kerkdienst op Oudejaarsavond.
Heleen van Zanten heeft de organisatie van de Bloemengroep overgenomen van Magda Witte. Bedankt Magda voor dit werk in de afgelopen tijd!
In de Moderamenvergadering van 3 juli is over het volgende gesproken:
Louise Kooiman en Wouter Vrolijk zijn met groep 8 van “De Wegwijzer”naar Amsterdam geweest en hebben o.a. de Hollandsche Schouwburg en Onze Lieve Heer op Solder bezocht.
Louise is tijdelijk voorzitter van de Pastorale Raad maar het lukt haar maar niet om een
vergaderdatum vast te stellen. Dit wordt door het Moderamen als zorgelijk ervaren.
Vanwege de nieuwe taken voor de Raad van Vieren en Leren is het fijn dat Wijnand
Kramer, de nieuwe voorzitter van deze Raad, het Moderamen komt versterken.
De scriba van de landelijke kerk, dr. Arjan Plaisier, heeft een aantal brieven over het
ambt (predikant, kerkelijk werker, ouderlingen(-kerkrentmeesters) en diakenen) geschreven en verstuurd naar alle gemeentes met het verzoek te reageren. In de synode
is namelijk gesproken over de signalen in het land dat er twijfels en knelpunten zijn bij
de betekenis van het ambt voor onze kerk. Een paar van die brieven zullen we op het
komend Moderamen bespreken.
Tenslotte vraagt het Moderamen zich af hoe de betrokkenheid van de ambtsdragers
bij de vergadering van de kerkenraad vergroot kan worden.

HET IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER!
Wim Voorbraak
Zelf verkeer ik in de gelegenheid om in de zomer elke donderdagmorgen even langs te
gaan bij de kerk. Elke keer ben ik opnieuw verrast door het aantal mensen wat ik tref,
bekenden uit Schagen, oude bekenden uit de omgeving maar ook geïnteresseerde
kerkleden vanuit andere kerken.
De laatste jaren is een vast patroon is ontwikkeld waardoor alles min of meer vanzelf
lijkt te gaan. Je zou dan haast over het hoofd zien wat voor organisatie dit met zich
meebrengt. Elke week is er een wisselende groep vrijwilligers die helpen bij het koffieschenken. Dit jaar was ook elke week weer de tweedehands boeken stand aanwezig
evenals de informatiestand over de kerk. En 10 weken achter elkaar een andere organist die twee uur lang het van Dam orgel bespeelt.
Toen ik nog werkte, was ik me hier niet echt van bewust. Vandaar dat ik nu al die inspanningen aanstip om ook u, die niet in de gelegenheid was om langs te komen, aan
te raden ook eens langs te gaan. 4 september is de laatste mogelijkheid.
Veel wordt door de bezoekers gebruik gemaakt van het toilet, voor de ‘’grote nood”.
Dit jaar was de kerk vaak ook een plek om verkoeling te zoeken. Liefhebbers van orgel17

spel zijn er altijd. Een aantal mensen zit zelfs , onderbroken voor een kopje koffie, het
hele concert uit, en dat bijna elke week!
Regelmatig raakte ik in gesprek met bezoekers. Iedereen is onder de indruk van de
wijze waarop de kerk twee jaar geleden gerestaureerd is. Ook de gedachteniskleden
aan weerszijden van de preekstoel blijken toppers en worden regelmatig gefotografeerd.

Twee keer maar liefst passeert de optocht!

Ook vraagt men of de kerk nog wel voor reguliere kerkdiensten wordt gebruikt en
hoeveel mensen er zondagsmorgens in de kerk zitten. Gelukkig kon ik hier bevestigend
op antwoorden en ook nog verwijzen naar ons alternatief, ’s zomers in Eenigenburg.
Samenvattend, als Protestante Gemeente zijn we tijdens de West Friese folklore markten met onze Grote Kerk, centaal op de markt, medebepalend voor het beeld wat de
bezoekers van Schagen meekrijgen. Alle vrijwilligers, bedankt!

GESPREKSGROEPEN
Louise Kooiman
Ouderengespreksgroep

Op dinsdag 16 september 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: Arm en rijk.
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Ons inkomen gaat om meer dan een belegde boterham. Het gaat om meetellen, erbij
horen, om zekerheid.
Hoe kijken wij naar die verschillen in onze samenleving?
Iedereen is van harte welkom om daar samen over door te praten.
Bijbelgespreksgroep
Op woensdag 17 september 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.

GEESTELIJKE VERZORGING IN HET ZIEKENHUIS
Marijke Geerse, geestelijk verzorger MCA
“Ik wou dat alles weer gewoon was…”
“Het is of de grond onder mijn voeten is weggezakt…”
Het zijn uitspraken, die ik regelmatig hoor.
Als je te maken hebt met ziekte bij jezelf of bij iemand die je lief is, zijn veel dingen
ineens niet meer vanzelfsprekend.
“Luisteren helpt”, las ik in een artikel van een geestelijk verzorger. De tijd krijgen om
jouw unieke levensverhaal te vertellen helpt om er zelf zicht in te krijgen. Om eigen
ervaringen serieus te nemen en al pratend je weg te vinden in de pijn die leven met
zich mee kan brengen.
Al pratend en luisterend komt de vraag op: wat helpt me nu?
Dan hoor ik over liefde van familie en vrienden, die steun geeft. Over genieten van de
natuur, ook vanuit je bed. Ik hoor het nogal eens: prachtig om te kijken naar de wolkenluchten, naar de bomen.
Weer anderen vinden steun in muziek, of in het opschrijven van eigen ervaringen
In gesprekken valt me altijd weer op, hoeveel kracht er in iemand zit. Hoe helend het
is als er écht wordt geluisterd.
Zowel in het Geminiziekenhuis in Den Helder, als in het MCA in Alkmaar is een Dienst
Geestelijke Verzorging beschikbaar voor alle patiënten en hun familieleden.
Bij beide diensten zijn veel vrijwilligers betrokken die een belangrijke rol spelen in de
oecumenische vieringen, die wekelijks in beide ziekenhuizen plaats vinden.
Bij deze kerkdiensten zijn ook familieleden en andere geïnteresseerden van harte welkom.
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Tenslotte: we zijn direct bereikbaar via het ziekenhuis als u een beroep op ons wilt
doen of anderszins vragen heeft over onze dienst.
Mede namens de collega’s uit het Geminiziekenhuis (Gert Scholten) en het MCA (Annerien Groenendijk, Jos Timmerman, Nel Huibers-Kouwen-secretariaat

VAN DE ADMINISTRATEUR
Brenda Plak
Opbrengst collecte 2e kwartaal 2014
2e kwartaal 2014
1e

2e

Totaal

kerk

diaconie diaconie afdracht
afdracht

6-apr

€ 98,25 € 107,92

13-apr
20-apr

€ 98,25

€ 107,92 40-dgn tijd

€ 153,55 € 183,65

€ 337,20 € 153,55

€ 183,65 40-dgn tijd

€ 267,35 € 257,56

€ 524,91 € 267,35

20-apr

€ 306,21

€ 306,21

€ 257,56 JOP
spaardoosjes De
€ 306,21 Glind

27-apr

€ 70,65

€ 78,50

€ 206,17

€ 149,15

€ 70,65

4-mei
11mei
18mei
18mei
25mei

€ 110,55 € 122,75

1-jun

€ 265,47

€ 265,47 € 265,47

8-jun

€ 124,07 € 126,30

€ 250,37 € 124,07

€
122,75

€ 233,30 € 110,55

€ 90,20

€ 77,05

€ 167,25

€ 90,20

€ 77,05

€ 87,20

€ 85,00

€ 172,20

€ 87,20

€ 85,00

€ 21,80
€ 95,88

€ 174,22

€ 95,88

15-jun Valkkoog € 145,71

€ 145,71

22-jun Valkkoog € 108,97

€ 108,97 € 108,97

29-jun

€ 103,80 € 132,15

€ 235,95 € 103,80

Totaal

€
€
2.049,66 1.249,22

€
€
3.298,88 1.575,94

Amnesty

spaardoosjes De
€ 21,80 Glind

€ 21,80
€ 78,34

€ 78,50 Eredienst

€ 78,34

€
145,71

De Anloup
€ 126,30 Zending Kerk in actie

€
132,15
€
162,05

€
€
478,95 1.081,94

Voedselbank

Children our Future

Plaatselijk werk 2014
Voor de actie Plaatselijk Werk 2014 is tot op heden een bedrag gestort ad € 3.963,50.
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor uw gaven
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ZWO
Henk Nicolai, Henk Rieffe en Kees Vestering
Als gemeente waar vanuit medewerkers van Kerk in Actie worden uitgezonden hebben we de “plicht” contact met de medewerkers te onderhouden. In ons geval zijn dat
Ilja en Marleen Anthonissen met hun kinderen. Dit contact gaat via een e-mail correspondentie. We hebben enige tijd geleden een oproep geplaatst voor Margrieten. Elzevier en Donald Duck. Kees Vestering heeft een pakket opgestuurd en dat heeft er een
behoorlijke tijd over gedaan voor het bij hun was. Men was bang dat het explosieven
zou bevatten. De kinderen hadden vakantie en hebben heerlijk in de Donald Duck's
gelezen. Ilja en Marleen hebben genoten van de Margrieten en Elzeviers, even iets
anders dan de politieke en religieuze discussies in de kranten in Jeruzalem. Het is dus
erg belangrijk dat ze zich kunnen ontspannen en daarom een hernieuwde oproep.
Henk Nicolai (tel. 214318) of Henk Rieffe (tel. 213254) komen ze graag bij u ophalen.
Ze schrijven ook iets hoe het leven is. In een paar diensten heeft Michiel hun genoemd
in de voorbeden. Ook dat is goed. Ondanks alle gedoe voelen ze zich toch rustig, en ze
ervaren het als iets dat niet uit hun zelf komt maar dat het hun gegeven wordt. Ze
proberen de onrustige gedeelten van de stad zoveel mogelijk te vermijden, en dat is in
de vakantie ook gemakkelijker.
Dat het menens is merkten ze ook. Ze schrijven dat het luchtalarm afging en ze hoorde
4 luide knallen van raketten die afgingen of uit de lucht werden geschoten. Na 10 minuten was alles weer voorbij en ging Ilja weer “gewoon” de straat op om melk te kopen.
Ze zijn op bezoek geweest in Nes Ammim en hebben daar gesproken met Pieter Dronkers ov er zijn werk (het faciliteren van joods-arabische dialooggroepen).
Ook kwam de vraag of wij een orgelboek beschikbaar hadden van het oude liedboek
nu wij het nieuwe zijn gaan gebruiken. Hanneke had een exemplaar gered uit een kerk
in Breezand en dat is via een medewerker van Kerk in Actie naar hun toegezonden.
Daar is Marleen erg blij mee.
Van het werk van Ilja horen we nog niet veel. Marleen had gedacht een Bijbelstudie te
beginnen en had daartoe een aantal mensen bij elkaar gebracht waarvan ze dachten
dat het wel zou lukken. Toen die kort met elkaar spraken ging het niet zo lekker. Achteraf vertelde een deelnemer dat hij/zij met die hoef ik niet in een groepje; hij heeft
zulke andere ideeën over Israël/Palestina, dat wordt niks. Dit lijkt wel op de commentaren in onze kranten.
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CONCERT SEBASTIAAN SCHIPPERS
Truus Folkersma
Op 27 September is er in de Grote Kerk op de Markt een orgelconcert van een van
onze vaste organisten, Sebastiaan Schippers. Medewerking wordt verleend door de
tiener Jelte de Jong, hij speelt op blokfluit, sopraan en alt.
Sebastiaan en Jelte spelen spelen o.a. werken van Telemann, Händel, Corelli en Vivaldi
en natuurlijk ook improvisaties Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis. KOMT U
OOK!!!

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN
De Voorbereidingscommissie
7 september 2014
Met de 183e vesper beginnen we het 19e seizoen van oecumenische avondgebeden in
de oude kerk van Haringhuizen.
De Laurenscantorij zal - als het bij de repetities goed gaat - voor het eerst sinds lange
tijd weer een Evangeliemotet van Willem Vogel zingen. ‘Zijn niet de tien gereinigd’, het
verhaal van de tien melaatsen. Ds. Catrinus Corporaal is de liturg en Hanneke Muntjewerf bespeelt het orgel.
Vera en Hans van Eck zijn de opvolgers van Alie en Frank Rozing als kostersechtpaar in
de vespers. De kerk is op 7 september om 4 uur open, tien voor 5 luidt de klok en de
viering begint om 5 uur.
5 oktober 2014
De cantorij van Julianadorp o.l.v. Coby Moens, organist Ronald van der Veen en liturg
Ds. Johan Moens werken mee aan de vesper van oktober. ‘Nu de avond valt’ aan het
begin en ‘Nu hier de avond valt’ tot besluit van deze viering.
De kerk is op 7 september en 5 oktober om 4 uur open, tien voor 5 luidt de klok en de
viering begint om 5 uur.
Beide keren is er, zoals we gewend zijn, koffie en thee na afloop. Dringend verzoek uw
auto buiten het dorp te parkeren

VERSLAG CLASSICALE VERGADERING
Scriba-notulist Annie van den Idsert
Kort verslag van de Classicale Vergadering op 15 mei 2014 te Den Helder.
Ds. P. Monsma, predikant te Krabbendam, opende de vergadering met een korte meditatie over het thema "Blijf open staan voor anderen". Het gesproken woord werd
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afgesloten met het zingen van lied 670 vers 1, 3, 5 en 6: "Kom Schepper God, o heilige
Geest".
Ds. N.A. Gillebaard, predikant te Graft-De Rijp en Mw. Ds. L. Oosterhof, predikant te
Schoorl, Groet en Camperduin, beiden sinds dit jaar gemeentepredikant in de Classis,
stelden zich voor.
De voorzitter van de algemene kerkenraad te Den Helder Dhr. P. Reenders, hield een
korte presentatie over de komende veranderingen in zijn gemeente.
Er wordt aan een nieuwe structuur gewerkt, die over 2 jaar moet ingaan: 2 kerken, 2
predikanten, 1 kerkenraad en 3 wijken. In juni en juli 2014 zijn de predikanten Mw. Ds.
K. van Middendorp en Ds. U. Faber met emeritaat gegaan. Voor geïnteresseerden was
er een 50 dagenkalender, gemaakt door gemeenteleden onder leiding van Mw. Ds. K.
van Middendorp, met als onderwerp "Wat ontmoet je buiten de kerk".
De jaarrekening van de Classis en de jaarverslagen van de Commissies van Bijstand
werden goedgekeurd. De gemeenteadviseur, Ds. B. Olde, meldde dat er een nieuw
gebedenboekje is uitgekomen, dat via de webwinkel van de PKN is te bestellen.
Mw. L. van der Weerd, afgevaardigde naar de Generale Synode, kondigde aan dat op
zondag 14 september a.s. in een speciale dienst te Nijkerk het 10 jarig jubileum van de
PKN wordt gevierd.
De voorzitter van de Classis te Alkmaar Mw. Ds. J. Bosgra is op 25 mei 2014 met emeritaat gegaan, maar zij blijft tot 1 januari voorzitter van de Classis.
Het aantal afgevaardigden was 24. Na de broodmaaltijd waren er tevens een aantal
belangstellenden voor de presentatie van het Regionaal College Behandeling Beheerszaken (RCBB) voor Noord-Holland.
De voorzitter Dhr. P. Faltay en de gemeenteadviseur kerkbeheer Dhr. W. Vliek hielden
een heldere uiteenzetting over hun werk. De RCBB moet toezien op de zorg voor de
vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeenten, de diaconieën en de Classes.
Jaarlijks worden de jaarrekeningen en de begrotingen gecontroleerd. Voor het beroepen van een predikant is een solvabiliteitsverklaring nodig en daarbij is inzicht in alle
financiële stukken noodzakelijk. Bij het RCBB zijn standaardformulieren verkrijgbaar.
Ook wordt er o.a. advies en al dan niet toestemming gegeven bij fusies en afstoting
van kerkelijke bezittingen i.v.m. de financiële gevolgen daarvan.
Ds. P. Monsma sloot de vergadering met een gedicht van Franciscus van Assisi op blz.
1355 uit het liedboek.
De volgende vergadering is donderdag 30 oktober 16.00 uur te Den Helder in de Vredeskerk. Door de Commissie Kerkbalans zal een presentatie gegeven worden over
"Plaatselijke Geldwerving". Iedereen die hier mee te maken heeft is van harte welkom.
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VEEL KLEUR IN DE WERELDWINKEL
Hans Nusink
De inkopers van de Wereldwinkel Schagen hebben voor deze maand prachtige kleurrijke artikelen gekocht.
Zo zijn er metalen vlinders afkomstig van het Indonesische eiland Bali. De producten
worden gemaakt door een familiebedrijfje op het platteland. De eigenaar en zijn
vrouw werken samen met ongeveer twintig meest vrouwelijke medewerkers. Deze
vrouwen zijn verantwoordelijk voor de verfijnde afwerking. De mannen snijden het
metaal, en doen het soldeer- en laswerk. Op deze afgelegen plek van het eiland met
relatief weinig werkgelegenheid biedt dit bedrijf een welkome aanvulling hierop.
Een aantal andere ook kleurrijke artikelen zijn de aardewerk schalen, kommen en
mokken in verschillende vormen uit Tunesië. Potten bakken is een traditioneel ambacht in dit land, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. De hele familie
werkt mee ook met het ontwikkelen van steeds nieuwe vormen en versieringen. De
vrouwen decoreren het aardewerk, de mannen doen het zwaardere werk, zoals het
bakken en inpakken. Zo maken ze samen een eerlijk handwerk product met authentieke decoraties voor een betaalbare prijs.
Uiteraard vindt u in Wereldwinkel naast deze artikelen een keur aan andere leuke
cadeaus en (h)eerlijke foodproducten, zoals chocolade, koffie en thee. Voor meer informatie zie de site: www.wereldwinkelschagen.nl

DE PCOB IN SCHAGEN WERKT SAMEN MET DE ANBO EN KBO
Nel de Vries
Voor de gezamenlijke Ouderenbonden zorgt de Werkgroep Educatie ieder seizoen
voor een afwisselend programma met lezingen over verschillende onderwerpen.
Dit willen we graag bij u onder de aandacht brengen en wel op onze
Startmiddag op woensdag 24 september om 14.00 uur in ons nieuwe gebouw
“Onder de Acacia’s”, Acaciaplein 400 te Schagen.
Toegangsprijs € 3.00 inclusief 2x koffie en/of thee.
Iedereen is welkom, zowel leden als niet-leden.
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We zullen deze middag vertellen wat de activiteiten zijn en daarna volgt er nog een
ontspannend en misschien wel een beetje inspannend gedeelte waarbij we u aan het
werk zetten om leuke vraagstukjes op te lossen. Hierbij zijn prijsjes te verdienen.
Nieuwsgierig geworden?
Meld u dan aan bij Nel de Vries, tel: 0224-214342

UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD
Solveg Steur, namens de werkgroep,
Zondag 21 september 2014
in de Grote Kerk aan de Markt te Schagen

De eerste gemeentemaaltijd in het
nieuwe seizoen.
U bent 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 17 september 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 AUGUSTUS- OKTOBER 2014
Datum

26 augustus
28 augustus

Dag
Dinsdag
Donderdag

28 augustus
28 augustus
1 september
3 september

Begintijd
20.00 uur
9.30 uur

Locatie
Grote Kerk
Grote Kerk

Donderdag

Bijeenkomst/Raad
Diaconale Raad
West-Friese Folklore Markt;
e
2 verzameldag
Moderamen

20.00 uur

Donderdag
Maandag
Woensdag

Pastorale Raad
College van kerkrentmeesters, db
Diaconale Raad

19.30 uur
9.00 uur
20.00 uur

Grote Kerk
consistorie
Grote Kerk, HLZ
Grote Kerk
Grote Kerk
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4 september

Donderdag

5 september
6 september
7 september

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9 september
10 september

Dinsdag
Woensdag

10 september
13 september
14 september

Woensdag
Zaterdag
Zondag

West-Friese Folklore Markt;
Slotdag
Huwelijk Kokxs-van Laar
West Fries Genootschap
Hans Stehouwer bespeelt het
Schöltgens orgel
College van kerkrentmeesters
Regiobijeenkomst Ned. Bijbel
Genootschap
Raad van Kerken Schagen e.o
Nationale Open monumentendag
Rondje piano

16 september

Dinsdag

Grenzeloos Schagen

21 september
24 september
27 september

Zondag
Woensdag
Zaterda

28 september

Zondag

6 oktober
9 oktober
14 oktober
19 oktober

Maandag
Donderdag
Dinsdag
Zondag

Gemeentemaaltijd
Kerkenraad
Sebastiaan Schippers met Jelte
Jong, orgel en fluit
Swingen in de kerk met de West
Side Jazzband
College van Kerkrentmeester (db)
Pastorale Raad
College van Kerkrentmeesters
Henk Boogaard brengt een
prachtig cabaretprogramma.

9.30 uur

Grote Kerk

14.45 uur
9.30 uur
15.00 uur

Grote Kerk
Grote Kerk
Kerkje Eenigenburg
Grote Kerk
Grote Kerk
jeugdhonk
Bij Ds. Aten thuis
Grote Kerk
Grote Kerk en
andere plaatsen in
Schagen
Grote Kerk
HLZ
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk

20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
Vanaf
13.00 uur
continu
20.00 uur
15.45 uur
20.00 uur
19.30 uur
15.00 uur
9.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
15.00 uur

Kerkje
Eenigenburg
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Kerkje
Eenigenburg

Op 26 ste juli was onze kerk het startpunt van een wandeling rond Schagen van 80
leden van de Noord-Hollandse afdeling van het Jacobsgilde, allen ooit wandelaars of
fietsers naar Santiago de Compostella.
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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

