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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)

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!

Prot e sta n t s e Ge m e e n t e t e sc h aG e n

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

www.wereldwinkelschagen.nl
 Onderin de toren op de Markt in Schagen

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen
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B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E  

	  
KERKGEBOUW	  
Grote	  Kerk	  (Ingang	  Markt)	   Markt	  23a,	  1741	  BR	  Schagen,	  tel.0224	  297	  860	  
	   Postadres:	  Postbus	  71,	  1740	  AB	  Schagen	  
Kerkje	  Eenigenburg	   Surmenhuizerweg	  29,	  Eenigenburg	  

KOSTER	  
Dhr	  C.P.A.	  van	  Treuren	   Leeuwerikstraat	  8,	  1742	  BB	  Schagen,	  tel.	  0224	  214	  223	  
	   e-‐mailadres:	  koster@pgschagen.nl	  
	   t e v e n s 	   v o o r 	   b e s p r e k i n g 	   v e r g a d e r r u i m t e n 	  
ADMINISTRATEUR	  
Mw	  B.	  Plak–van	  Oostwaard	   Middenweg	  476,	  1704	  BL	  Heerhugowaard,	  tel.072	  57	  27	  426	  

	  e-‐mailadres:	  pgschagen@nexite.nl	  
	  t e v e n s 	   v o o r 	   m u t a t i e s 	  
(verhuizing,	  geboorte,	  huwelijk	  en	  overlijden)	   

	  
Rekening	  PG	  Schagen:	  rek.nr.:	  NL30	  FVLB	  0699.946.433	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen.	  
Voor	  kerkelijke	  bijdragen:	  rek.nr.	  NL93	  FVLB	  0699.543.622	  t.n.v.	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen	  
(vrijwillige	  bijdrage).	  	  Dit	  rekeningnummer	  is	  ook	  voor	  collectebonnen!	  
	  
VOOR 	  ME E R 	   I N FORMAT I E 	   Z I E :	  www.pgschagen.nl	  en	  www.kerkopdemarktschagen.nl	  	  
	  

Stichting Kopwerk, stichting voor protes-
tants-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  Telefoon: 0224 212933  
De Wegwijzer: Machteld Brink Telefoon:  0224 296008 

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
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Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’

 06 336 386 73

KERKGEBOUW
Grote Kerk (ingang Markt) Markt 23a, 1741 BR Schagen, tel. 0224 297 860
 Postadres: Postbus 71, 1740 AB Schagen
Kerkje Eenigenburg Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg

SCRIBA
Dhr. J. Prij De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug, tel. 0224 573 123
 e-mailadres: scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR
Mw. B. Plak-van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard, tel. 06 336 386 73
 e-mailadres: pgschagen@nexite.nl
 tevens voor mutaties
 (verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)

VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  Z I E :  www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

 B E L A N G R I J K E  I N F O R M AT I E

Rekening PG Schagen: rek. nr.  NL30 FVLB 0699.946.433 t.n.v. Protestantse Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL93 FVLB 0699.543.622 t.n.v. Protestantse Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.
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ALGEMEEN 

HUREN KERKRUIMTE 

Voor het huren van kerkruimten kunt telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, 
mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl 

PASTORES 

Mw. L. Kooiman Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen; 0228 592970 
 e-mailadres:  ljkooiman@gmail.com 
 Werkdagen: maandag t/m donderdag  
 Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 uur. 
Ds W. Andel interim predikant met speciale taken, bereikbaar zie blz. 
 
INTERIM SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen 

Dhr. J. Prij Dhr. J. Prij,  De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug ,  
tel. 0224 573123, 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                             0613614761   
    
 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 

TER OVERWEGING 

Ide Wolzak 
 
‘God is een vluchteling’ 
 
Bij toeval stuit ik op een artikel met de titel: Tsunami van moslims? Christenen zal je bedoelen! 
Met behulp van officiële cijfers toont de schrijver aan dat in de periode van 1996 t/m 2015 het 
aantal immigranten dat ons land binnenkwam voor 54 % uit christenen en ‘slechts’ voor 26 % 
uit moslims bestaat. Een totaal ander beeld dan wat ons meestal wordt voorgespiegeld. Dit 
grote aantal christenen komt uit landen waar zij om hun geloof vervolgd worden.  
Ook de Vlaamse onderzoeker David Dessin wijst er in zijn boek God is een vluchteling. De te-
rugkeer van het christendom in de Lage Landen op, dat er in onze landen voortdurend gewezen 

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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wordt op de toestroom van moslims en de problemen die dat oplevert, terwijl we wel blind 
lijken voor het veel grotere aantal christenen dat zich onder de vluchtelingen bevindt.  
Terwijl ons, Europese christenen, voortdurend wordt voorgehouden hoe ‘de kerken leeglopen’, 
ontstaan er overal om ons heen ‘vluchtelingenkerken’, waar wij geen of nauwelijks oog voor 
lijken te hebben.  
Dessin wijst erop dat dit vooral komt doordat het groeperingen betreft met een zo totaal ander 
karakter en van zo’n grote verscheidenheid dan we binnen ‘ons’ westerse christendom gewend 
zijn. Toch heeft ‘hun’ christendom vaak veel oudere papieren, hun kerken bestonden soms al 
toen Bonifatius nog geen voet in de lage landen had gezet. Een groot deel van deze christenen 
komt uit gebieden waar het christendom ontstaan is, die de achtergrond vormen van de verha-
len in de Bijbel. In de gesprekken die hij met deze mensen voert merkt Dessin “dat christenen 
uit het Oosten dichter staan bij de wereld van het evangelie dan de gemiddelde Europeaan. 
Hoe moet het voelen om het passieverhaal te lezen terwijl je zelf op de vlucht bent voor ver-
volging in je eigen land?” Eén van die vluchtelingen woont vlak bij de schrijver en deze nodigt 
hem uit mee te kijken naar een kerkdienst, terwijl hij op een oude laptop zit te kijken, in het 
portiek van zijn huis (de enige plek met internet): “Zittend in de deuropening van een sociale 
woning in Mortsel, naast een oude vluchteling, kijkend naar evangelische Pakistani’s die in het 
Urdu de Heilige Geest aanroepen, beseft een Europeaan pas hoe vreemd het christendom hem 
is geworden.”  
Een derde van de wereldbevolking bestaat uit christenen, rond 1900 waren dat er 558 miljoen 
van wie de meesten in Europa woonden, momenteel zijn er zo’n 2,3 miljard, maar nu woont 75 
% buiten Europa. In veel landen groeit het aantal christenen snel, zowel letterlijk als figuurlijk 
tegen ‘de verdrukking’ in. We hebben er in Europa nauwelijks oog voor. Dat geeft te denken. 
Dessin eindigt zijn boek met: “ ‘Ik ben met u, tot het einde van de wereld’, beloofde Christus op 
een heuvel in het westen van Azië. Het is niet onmogelijk dat het christendom zal blijven be-
staan tot het einde van de wereld, maar nergens staat geschreven dat dit in Europa zal zijn.”  
Veel stof om over na te denken, die een onverwacht licht werpt op een mogelijke toekomst van 
ons ‘christelijk Europa’.  
 
KERKDIENSTEN 

Zondag 20 augustus 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. J.C. den Hertog, Alkmaar 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hans Stehouwer 
Gastheer   Geert Bakker 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is alleen crèche. 
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Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Onderwegkerk 

Woensdag 23 augustus 2017 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor J. v.d. Stok 

Zondag 27 augustus 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Pastor Mw. L.J. Kooiman 
1e collecte   Kerk (jeugdwerk Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector    Rieneke Visser 
Gastvrouw   Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Nel Saft 
autovervoer   fam Schenk 
Er is alleen crèche. 

Woensdag 30 augustus 2017 
Zorgcentrum De Bron, dienst vervalt 

Zondag  3 september 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. S. Lamsma, Schagen 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Jan Zwart 
Lector    Jan Bruin 
Gastheren   Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker 
autovervoer   fam. de Visser 
Er is crèche, “Kom in de kring”, nevendienst en tienerdienst. 
 

Woensdag 6 september 2017 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastor Mw. L. Kooiman 

Zondag  10 september 2017, Nationale Ziekendag 
Grote Kerk ( dus geen Magnushofdienst dit jaar!) 
9.30 uur   Ds A. Blokker, Callantsoog, Heilig Avondmaal m.m.v de Cantorij 
Eén collecte voor vrienden Magnushof 
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Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector    Sonja Bastiaan 
Gastvrouw   Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door:  
autovervoer fam van Zanten 
Er is crèche en nevendienst.  
 

Woensdag 13 september 2017 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor J. v.d. Stok 

Zondag  17 september 2017 Oecumenische Dienst 
Grote Kerk  
10.00  uur   Mw. M. Wildeboer en Mw. L. Kooiman m.m.v. de Cantorij 
Eén collecte Kerk, doel nader te bepalen 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
autovervoer   fam. Nicolai 
Er is crèche, “Kom in de kring”, nevendienst en tienerdienst. 
 
Woensdag 20 september 2017 
Zorgcentrum De Bron, dienst vervalt 

Donderdag  21 september 2017 
Zorgcentrum de Caegstaete 
10.45 uur Pastor Mw. L. Kooiman 
 

(LEES)ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Arjan Plomp, Willeke van Treuren 
 
Op zondag 3 september willen we weer beginnen met het jeugdwerk: we hopen jullie 
allemaal weer te zien! Het is fijn dat we voor het nieuwe winterseizoen voor de 
crèche versterking hebben gekregen. Nu er een paar mensen zijn gestopt is het, 
mede dankzij Laura en Karin die mee gaan doen, toch nog gelukt om een rooster 
te maken voor het jeugdwerk. We zijn wat vaker aan de beurt en ik hoop dat dat 
voor geen van jullie een groot bezwaar is. 
Voor nu wens ik allen een fijne, ontspannen rest van de vakantie toe om in sep-
tember weer vol goede moed met onze jeugd in de kerk aan de slag te gaan. Het 
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rooster voor crèche, “Kom in de kring”, nevendienst en tienerdienst  is ook te 
vinden op de website www.pgschagen.nl  
Het leesrooster voor de Kindernevendienst is als volgt: 
 

 3 september Jeremia 32:1-44 Jeremia koopt een akker 
10 september Jeremia 36:1-32 De boekrol van Jeremia verbrand 
17 september Jeremia 38:1-13 Jeremia in de waterkelder 

 

  

   
 

 
In de laatste dienst  voor de schoolvakantie stonden vreemdelingen centraal. Voor de 
kinderen  werd het verhaal verteld van “Kikker en de vreemdeling”, de volwassenen 
hielden zich bezig met Ruth. De kinderen zongen toepasselijke liederen, zie foto. 
 
VAN DE REDACTIE 
Wim Voorbraak 
 
Het is altijd weer een beetje spannend om in deze tijd van het jaar, wanneer zo-
veel actieve leden binnen onze gemeente nog op vakantie zijn, alle informatie te 
verzamelen die nodig is om u zo goed mogelijk te informeren. De maand septem-
ber is daarnaast een ingewikkelde maand met én een ziekenzondag, én een oe-
cumenische dienst én een startzondag, allemaal diensten met een eigen karakter.  
De West Friese Folkore donderdagen lopen nog door tot donderdag 31 augustus.  
Week in, week uit is Truus Folkertsma aanwezig met een team vrijwilligers om 
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binnenlopende gasten van 
koffie, thee en koek te voor-
zien. Van de gelegenheid 
om een kaarsje op te steken 
wordt veel gebruik ge-
maakt. Van 11.00- 13.00 
wordt het van Dam orgel in 
onze kerk bespeeld. Op 24 
en 31 augustus spelen res-
pectievelijk Ralf Nagelkerke 
en Sebastiaan Schippers.  
Hoe wel alles door lijkt te 
gaan zijn we wel degelijk op 
zoek naar een dominee. 
Voordat we die stap zetten 
zijn we als gemeente, onder 
leiding van interim predi-
kant Wim Andel, bezig ge-
zamenlijk vast te stellen wat 
we willen. Verslagen van 
gemeenteavond en kerken-
raadsvergadering vindt u 
verder op in dit blad. 

 
Bij de diensten 
De zaal in de Magnushof, waar we normaliter onze dienst op ziekenzondag plaats 
vindt, wordt verbouwd. Daarom is er in onze eigen kerk op de Markt dienst op de 
gebruikelijke tijd van half 10. Voorganger is dan Ds. Dries Blokker uit Callantsoog 
die ook gevraagd was voor de dienst in de Magnushof. Evenals gebeurd zou zijn 
in de Magnushof, wordt ook op de Markt het Heilig Avondmaal gevierd en ver-
leent onze Cantorij haar medewerking. Dezelfde Cantorij verleent ook haar me-
dewerking in de Oecumenische dienst, een week later. Catechete Monica Wile-
boer gaat dan voor, samen met Louise Kooiman. Nog weer een week later wordt 
het winterseizoen gestart met een speciale dienst. Daarover verderop in dit blad 
en in het volgende kerkblad meer details. In de weken daarvoor gaan Ds. Jan den 
Hertog, pastor Louise Kooiman en Ds. Lamsma voor. Allen preekten eerder in 
onze gemeente. Voor Ds. Lamsma, oud predikant van Den Helder, is het bijna een 
thuiswedstrijd, hij woont tijdelijk in onze pastorie. 
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MEELEVEN  EN FELICITATIE 
Louise Kooiman 
  
Mevrouw Jelly Leijnse,  Notenhof 87, is vanuit de Magnushof thuis gekomen en revali-
deert daar verder. Het duurt nog even voordat zij het gebroken been weer mag belas-
ten. Maar zij is blij en dankbaar dat ze thuis, weliswaar nog enigszins gehandicapt, 
weer kan meedraaien. 
Ook voor mevrouw Joop Rieffe, Mauvestraat 106, Schagen geldt hetzelfde verhaal. 
Ook zij is inmiddels haar gips kwijt en aan haar revalidatie  begonnen. Beiden sterkte 
met alle oefeningen..  
Mevrouw Dieuwke Hoekstra”, Cornelis Bregmanstraat 12, heeft een infectie opgelo-
pen in haar hand. Het herstel verloopt  langzamer dat ze vooraf had gehoopt. Wij 
wensen haar sterkte, geduld en een goed herstel.  
Wilke Vos  verblijft opnieuw in de Magnushof na een fietsongeluk  
Wij leven mee met Dineke Dekker. Haar ziekte is nog steeds niet onder controle. In het 
ziekenhuis ondergaat zij opnieuw behandelingen. Wij wensen haar en haar man Ger 
en hun gezin veel sterkte.   
Zo zijn er nog meer mensen ziek in onze gemeente en wij wensen allen beterschap en 
dat zij kracht mogen vinden in lieve mensen om hen heen en dat zij zo ook Gods nabij-
heid mogen ervaren.  
Wij feliciteren Annemarie en Wim Voorbraak. Op 20 juli vierden zij dat zij 50 jaar gele-
den in het huwelijk traden. 

STARTZONDAG 24 SEPTEMBER THEMA: “DAAR ZIT MUZIEK IN!  
Wim Andel en Louise Kooiman(voorgangers in de startdienst) 
 
Aan het begin van het winterseizoen staat onze jaarlijkse startzondag weer gepland. 
Dit keer willen we aandacht besteden aan de verschillende muzieksoorten die in een 
kerkdienst te beleven zijn, van klassiek/traditioneel tot pop/eigentijds en alles daar 
tussenin. Laat u/je verrassen en beleef het mee! Het zou prachtig zijn als je als gere-
gelde kerkganger iemand weet mee te nemen die niet zo vertrouwd is met de kerk-
dienst (we komen daar in het volgende kerkblad op terug).  
Wat vinden we van de verschillende soorten muziek bij het delen van ons geloof?, zal 
op deze zondag dan het gespreksonderwerp zijn. U/Jij wordt van harte uitgenodigd 
om deze zomer alvast aan ondergetekenden een lievelingslied te mailen (of op een 
andere manier door te geven), zodat we een ruime voorraad diverse liederen hebben 
om uit te selecteren. We zijn benieuwd! Mailadressen: ljkooiman@gmail.com & 
w.andel@pkn.nl 
 

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:w.andel@pkn.nl�
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak 
 
We zijn al weer een half jaar met een ploeg de 
kerk op vrijdag de wekelijkse schoonmaakbeurt 
aan het geven. Dat is een groep van 16 vrijwilli-
gers. Dat lijkt heel veel, maar dat is het niet. Om-
dat wij met 4 mensen per keer aan het werk gaan 
zijn wij dus een keer in de 4 weken aan de beurt. 
En dat is best wel veel. Bij deze doe ik dan ook een 
beroep op diegenen die op vrijdagmorgen 1,5 uur 
over hebben om ons te helpen. En dat is dan in-
clusief de koffie. Dat is toch niet te veel gevraagd? 

We vinden het allemaal al jaren gewoon dat op zondag alles tip top in orde is, maar er 
zit natuurlijk wel werk en organisatie achter. Doet u mee? Als u denkt dat het te zwaar 
is, er zijn ook lichte werkzaamheden. Laten wij er met elkaar de schouders onder zet-
ten. Doet u mee? U mag mij bellen 0224-213665 of mailen avoorbraak@ziggo.nl.  

VAN DE INTERIM PREDIKANT 
Wim Andel 
 
Terugblik Gemeenteavond 29 juni 
Op deze avond is er onder andere informatie verstrekt over de voortgang in het na-
denken over de koers van de gemeente en de predikant die daarbij past. Er was bij dit 
onderdeel veel gelegenheid om van gedachten te wisselen. Een drietal vragen werden 
beantwoord in kleinere groepen. De eerste vraag ging over de opzet en invulling van 
de kerkdiensten, vanwege de diversiteit die er in onze gemeente te vinden is. De 
tweede over de speciale taak rond een bezoekproject voor de te beroepen predikant. 
Dit is bedoeld als een soort aanvulling van het reguliere pastoraat op weg naar ver-
nieuwend beleid. Bij de derde vraag werd de tekst van de advertentie besproken. De 
meningen en opmerkingen zijn allereerst op de vergadering van de kerkenraad be-
sproken, een week later. Eind augustus gaat de Klankbordgroep vervolgens weer ver-
der met alle bevindingen.  
 
Bezinning kerkenraad: zaterdag 16 september 
Het is bedoeling dat we als kerkenraad halverwege september op een zogenaamde 
“heisessie” tot conclusies komen rond het profiel van de gemeente en de predikant. 
Ook de koers die we als gemeente zullen gaan volgen zal verder besproken worden. 
Inmiddels is wel besloten om met de nieuwe predikant verder na te denken over de 

mailto:avoorbraak@ziggo.nl�
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ontwikkeling van de koers. Dit proces wordt dus nog niet afgerond met definitieve 
besluiten voorafgaande aan het beroepingswerk.  
 
Bereikbaarheid Ds. Wim Andel: 
Het meest trefzeker is een mailtje naar w.andel@pkn.nl. Vermeld eventueel uw tele-
foonnummer en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. Bellen kan ook, op werk-
dagen van 8.30 – 9.30 uur naar het huisadres te Oudega SWF: 0515 469506.  
 
CANTORIJ START WEER MET DE REPETITIES 
Wijnand Kramer, dirigent 
 
Direct in september verlenen we onze medewerking aan de diensten op 10 en 17 sep-
tember. Daarom starten we op 21 augustus weer met de repetities. We beginnen om 
20.00 uur en stoppen om 21.15 uur. 
 
RAAD VOOR VIEREN EN LEREN 
Rik Laernoes 

DANSEN en VECHTEN 

∙HIER ∙ STA ∙ IK ∙ 

MET MAARTEN LUTHER 

Kees van der Zwaard als Luther 

Op vrijdag 15 september komt 
Kees van der Zwaard - schrijver, 
scenarist, theoloog, theaterma-
ker - naar de Grote Kerk in Scha-
gen. 

Van der Zwaard geeft een bij-
zondere voorstelling met Luther 
in de hoofdrol. 

Uit de flyer:  

mailto:w.andel@pkn.nl�
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‘Een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije 
wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.’ 

In het Lutherjaar - 500 jaar Reformatie – stellen wij ons de vraag waar wij zelf staan.  

De Raad voor Vieren en Leren nodigt u, en in het bijzonder ook jongeren

Op een bijzondere manier weet Kees van der Zwaard dit op een luchtige manier over het voet-
licht te brengen. Deze voorstelling zal ook de jongeren zeer aanspreken.In uw kerk hangt inmid-
dels een affiche met de nodige informatie. Het is een prachtige voorstelling die een volle kerk 
verdient. Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerk open. De voorstelling duurt ruim een 
uur. Na afloop is er gelegenheid met Kees van der Zwaard te praten onder genot van een drank-
je. 

, van harte uit 
voor deze voorstelling.  

Kaarten - € 5, per stuk- zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Plukker – Gedempte Gracht 71-75 in 
Schagen of bij ondergetekende, Dorpsstraat 1 in Haringhuizen. Ook kunnen kaarten telefonisch 
of per email besteld worden: tel. 0224 -218289/ mailadres: laerburg@kpnplanet.nl 

UITNODIGING VOOR ONZE LEDEN IN SINT MAARTEN EN EENIGEN-
BURG EN ANDERE GEINTERESSEERDEN 
Wim Voorbraak 
 
De Hervormde Gemeente (HG) te Warmenhuizen-Harenkarspel en de Gereformeerde 
Kerk (GK) van Dirkshorn hebben het besluit genomen om per 1 januari 2018 te fuse-
ren. Samen vormen zij dan de Protestantse Gemeente(PG) te Harenkarspel. 
Alvorens deze fusie een feit is, dienen een aantal stappen te worden ondernomen. Eén 
van die stappen is het vaststellen van de geografische kerkgrens van de nieuw te vor-
men PG te Harenkarspel. Eén van de opties  is om ook Sint Maarten en Eenigenburg of 
een deel daarvan, nu behorende tot de PG Schagen, daarin te betrekken. Daar de 3 
gemeenten hier samen niet zijn uitgekomen zal het Breed Moderamen van de classis 
deze geografische grens moeten vaststellen. Het besluit daarover zal genomen worden 
op dinsdag 12 september 2017.  
Conform ordinantie 2-11-4 worden de leden van de betrokken gemeenten in de gele-
genheid gesteld hun oordeel kenbaar te maken. 
Het Breed |Moderamen  van de classis Alkmaar organiseert een hoorzitting  voor 
gemeenteleden van betrokken kerken in ’t Centrum te Stroet  op donderdag 7 sep-
tember aanstaande van 20.00 tot 21.00 uur.  
 
 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl�
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VAN DE KERKENRAAD 
Jan Prij, scriba ad interim 
 
In de afgelopen periode was er een gemeenteavond op 29 juni en een kerkenraads-
vergadering op 5 juli. Van beide bijeenkomsten een verslag. 
 
Gemeenteavond 29 juni 
Er waren ongeveer 40 aanwezigen en een tiental had zich afgemeld. De avond wordt 
geopend door Paulien Knol met een hartelijk welkom en het gebed ‘Dromen van In-
zet’ uit het boekje ‘Gedachten en Gebeden’ dat de zondag ervoor door Klaas Henk is 
uitgedeeld bij de veteranendienst in Valkkoog.  
Vervolgens blikt Wim Andel terug op de gemeenteavond in maart. Omdat er een uit-
voerig verslag in Onze Kerk heeft gestaan beperkt hij zich tot een korte samenvatting. 
Er is toen gesproken over ‘terug naar de kern’,  ‘wat is een eigentijdse kerkdienst’ en 
over ‘verandering’. Over het terug naar de kern wijst Wim Andel op een recente uit-
gave “back to basics”. Hierin zegt een willekeurige jongen desgevraagd over de kerk: 
“De kerk zou iets met Jezus moeten gaan doen. Dan kan het misschien nog iets gaan 
worden!”. 
 Op basis van de resultaten van die gemeenteavond en de verdere verkenning 
van de gemeente heeft Wim Andel met de klankbordgroep verder gewerkt aan het 
samenstellen van het profiel van de gemeente en nieuwe predikant. Dit heeft gere-
sulteerd in een concept informatieklapper over de gemeente en een concept adver-
tentietekst voor de nieuwe predikant.  
 Alvorens de discussievragen in te leiden merkt Wim op dat hem de laatste weken 
is opgevallen dat we een aparte kerk zijn. We staan midden in de stad te midden van 
allerlei activiteiten die we zien gebeuren maar hij werpt de vraag op of de stad ons 
ook ziet. Vluchten we voor de activiteiten zoals met de kermis naar Valkkoog of zoe-
ken we naar een vorm om ook bij deze activiteiten als kerk present te zijn??  
In de informatieklapper staat de bekende visie en missie die naar het oordeel van 
Wim en de klankbordgroep nog wat aangepast moet worden. Dit is voor de volgende 
ronde.  
 Over de kerkdienst staat in de klapper:  
In de beleving van wat een goede kerkdienst is, kent de gemeente een behoorlijke 
diversiteit met name op het gebied van de liedcultuur. Er is een Cantorij die geregeld 
een bijdrage levert aan de kerkdiensten (met de bijbehorende keuze van liederen), 
maar daarnaast is er de laatste tijd ook ruimte voor de meer evangelische liedcultuur. 
We bevinden ons als gemeente op dit moment in een periode van aftasten hoe divers 
we kunnen zijn op dit vlak.  
Wim wil hierover nog graag met de gemeente in discussie. 
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 Over het profiel van de gemeente staat in de klapper: 
Aandacht voor (werk)verhouding met de kerkelijk werker. In de gemeente is een ker-
kelijk werker met een aanstelling van 28 uur per week (12 van deze uren zijn van dia-
conale aard) werkzaam. Zij verzorgt het grootste deel van het pastoraat, leidt ook 
gespreksgroepen en vervult nog enkele andere taken op toerusting- en bestuurlijk 
niveau. Zij is in het bezit van een preekconsent en gaat ongeveer één keer per maand 
voor in de kerkdienst in de Grote Kerk of in Eenigenburg. Tevens gaat zij voor in de 
vieringen in de verzorgingshuizen.   
Voor de werkzaamheden is in concept een verdeling gemaakt tussen de predikant en 
de kerkelijk werker.  
Ook over deze verdeling wil Wim in discussie met de gemeente. 
 Over het profiel van de predikant. In de informatieklapper staat: 
Door de diverse taken heen verwachten we van de predikant de komende jaren ver-
nieuwende activiteiten. Het meest zichtbaar en merkbaar zal dit zijn in de diensten en 
vieringen, maar we zoeken als gemeente een predikant die ook werk wil maken van 
een “Bezoekproject”. Kernwoorden daarbij zijn: kennismaken, luisteren, interesse to-
nen, verbinden: in één woord KLIVwerk.  
De bedoeling is de betrokkenheid te vergroten door gemeenteleden te bezoe-
ken/ontmoeten en daarmee in kaart te kunnen brengen wat er onder de mensen leeft 
aan verlangens èn mogelijkheden.  
Het resultaat zal dan zijn dat er vernieuwende activiteiten worden ontwikkeld die 
breed gedragen worden en liefst mogen rekenen op een brede belangstelling van di-
verse gemeenteleden en eventueel plaatsgenoten. 
De beleidsnotitie “Kerk 2025” van de landelijke kerk spreekt de kerkenraad aan van-
wege de gedachten over eenvoudiger kerkelijke structuren en  het “back to basics”, 
terug naar de kern. De gemeente zoekt dan ook naar een toeruster, begeleider en 
inspirator. Een persoon met een visie en motivatie, die aansluit bij de weg die de ge-
meente wil inslaan en het als een uitdaging ziet om het zoeken en vinden van de koers 
te begeleiden.  
Woonsituatie. Er is een moderne pastorie beschikbaar in het centrum, met een aparte 
ingang naar de studeerkamer. Een predikant die niet alleen werkt maar ook woont in 
Schagen heeft duidelijk de voorkeur van de gemeente.   
Ook dit wil Wim Andel deze avond bespreken. 
 
Vervolgens leidt Wim een drietal punten in die hij graag met de gemeente wil bespre-
ken. Dit zijn: 
1. De kerkdienst.  

Kiezen we vanwege de breedte van de gemeente voor één kerkdienst per zondag 
met een goede mix of toch voor meerdere kerkdiensten met een (afgesproken) 
verschil van vorm en inhoud. Op een eerdere gemeenteavond in juni 2016 is de-
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ze keus ook voorgelegd en toen bleek er een voorkeur voor één dienst met een 
goede mix. Op basis van verdere gesprekken en beschouwing van de huidige 
praktijk komt Wim met de klankbordgroep tot de conclusie dat het de voorkeur 
heeft om naast de reguliere ochtenddiensten met diverse elementen ook meer-
dere onderscheiden diensten te houden. Hierbij wordt gedacht aan b.v. Taizé-
dienst, Gezinsdienst, Thomasviering, Praisedienst, Jongerendienst. 

2. Taakverdeling tussen predikant en kerkelijk werker. In de afgesproken opzet 
hebben de toekomstige predikant en de kerkelijk werker beiden evenveel uren 
t.w. 28 uur per week. In goed overleg met kerkelijk werker Louise Kooiman is een 
taakverdeling gemaakt die voor beiden twee zwaartepunten heeft. Voor Louise is 
dat het pastoraat  en het voorgaan bij uitvaarten, terwijl voor de predikant het 
zwaartepunt ligt bij het voorgaan in kerkdiensten en een bezoekproject. Dit be-
zoekproject omvat het zogenoemde KLIV (kennismaken, luisteren, interesse, 
verbinden) en beoogt zo de gemeente heel goed in kaart te brengen en daardoor 
beter te weten wat er in de breedte van de gemeente speelt aan verlangens en 
mogelijkheden.  

3. Concept advertentietekst . 
Door Wim en de klankbordgroep is een advertentietekst opgesteld die ter be-
spreking wordt voorgelegd.  
 

De drie vragen worden in zes verschillende groepen besproken met voor elke groep 
een lid van de klankbordgroep als begeleider.  Na een korte koffiepauze worden de 
gesprekken teruggekoppeld. De resultaten hiervan zijn per discussievraag samenge-
vat. 
Ad 1 over de kerkdiensten 
− Variatie is goed. We moeten allemaal wat inschikken en elkaar ruimte geven. 

Iemand noemt dat het cafetariamodel. 
− Een mix is ook goed maar niet in elke dienst. Ga niet te snel specialiseren 
− Een evangelisch lied is goed maar welke concessies ben je  bereid te doen als 

gemeente. Maak gebruik van een beamer. 
− In elke dienst moet er wel een preek zijn en ruimte en aandacht voor kinderen. 
− Misschien op speciale zondagen meer inspelen op wat er in de stad en op de 

Markt gebeurt.  
− In Valkkoog kunnen we speciale diensten gaan houden, Taizé vieringen of ves-

pers b.v. 
− Je moet er wel op letten dat het houden van speciale diensten betekent dat er 

gemeenteleden zijn die dan elkaar nooit meer ontmoeten. Dus goed nadenken! 

Ad 2 over de taakverdeling 
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− De verschillende zwaartepunten in het werk zijn goed. Misschien voor de predi-
kant iets meer pastoraat en wat minder KLIV. 

− Hoewel voor sommigen het KLIV werk wat vaag blijft wordt aandacht voor de 
breedte van de gemeente positief beoordeeld. 

− Belangrijk is dat er goed overleg is met Louise Kooiman. 
− Belangrijk is dat de speciale diensten door de predikant geleid worden. 
− Het is fijn dat er nog gastpredikanten blijven voorgaan. Dat is ook een manier om 

rekening te houden met de diversiteit in de gemeente. 
− Er lijkt veel versnippering in de werkzaamheden van predikant en pastor. Na 

discussie blijkt dat zowel predikant als pastor aan een aantal activiteiten slechts 
minimaal moet deelnemen. 

− Als er bijzondere diensten komen dan dit wel van tevoren goed aankondigen. 
− De prioriteit  van het pastoraat moet blijven bij de mensen die niet meer goed 

kunnen meedoen. 
Ad 3. De advertentietekst 
− Sommigen vinden de advertentie prima anderen te algemeen. 
− Er is onvoldoende blijk van betrokkenheid op de wereld. 
− In Onze Kerk oproepen om ideeën bij de Klankbordgroep in te leveren. 
− Wat is precies de diaconale functie? 
− Beginnen met de kerkelijke gemeente en daarna pas de burgerlijke. 
− Het woordje ‘smakeloos’ vervangen door een positief woord. Dit komt in bijna 

alle gesprekken naar voren. 
− De website duidelijk vermelden. 
− Moderne pastorie vervangen door een beter passend woord. Authentiek of ruim 

of centraal gelegen. 
 
Het volgende agendapunt is de presentatie van de Jaarrekening 2016 van de Kerk en 
van de Diaconie. Beide jaarrekeningen worden vanwege de afwezigheid van de beide 
penningmeesters door Jan Prij toegelicht en besproken. 
Hierbij komt voor de jaarrekening van de kerk onder meer het volgende naar voren.  
Het College van Beheer hanteert als beleidsuitgangspunt dat er ook in de toekomst 
financiële middelen moeten zijn voor het in stand houden van de gemeente. 
Hiervoor is een lange termijn financieel plan ontwikkeld. 
In 2016 waren er enkele niet structurele meevallers (fors hogere pachtopbrengsten, 
predikantsplaats deels niet bezet, milde winter, forse restitutie NUON, Vaste Vrijwilli-
ge Bijdrage groter dan verwacht). 
Ook enkele structurele verbeteringen (aanpassing risicoprofiel beleggingen, betere 
beheersing van het gasverbruik, kopieerapparaat in eigendom i.p.v. lease). 
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Per saldo geeft de jaarrekening 2016 van de kerk een positief resultaat van ruim 36 
duizend euro. 
Bij de rekening van de diaconie zijn er de volgende bijzonderheden: 
- Er zijn in 2016 geen uitgaven gedaan aan het Noodfonds. (Het fonds had voldoende 
geld in kas). 
- Er is door landruil bijna zes duizend euro ontvangen. 
- Er is extra geïnvesteerd in OIKO Crediet (dit is een verantwoord beleggingsmecha-
nisme van de landelijke kerk dat meer kijkt naar doel dan naar rendement). 
- Er is een positief resultaat van ruim 17 duizend euro. 
Paulien Knol bedankt de beide colleges voor het verrichte werk en laat niet na op te 
merken dat ze er erg gelukkig mee is dat de kerkrentmeesters hebben besloten te 
investeren in onze gemeente door hub fit te geven aan het aanstellen interim predi-
kant en het besluitentot een aanstelling van 0,7 fte van de nieuwe predikant. 
  
Tenslotte volgt een gedachtewisseling over het 40 dagenboekje. Rond de Paascyclus . 
Paulien Knol vraagt naar de mening van de aanwezigen. Vonden we het een goed 
initiatief dat we het weer samen maakten of kun je, met veel minder werk, net zo 
goed een 40 dagen boekje bij Plukker halen. Het blijkt dat er geen duidelijke voorkeur 
is. Ook als Paulien vraagt of we eigenlijk wel een 40 dagenboekje willen, blijkt dat er 
ongeveer net zoveel voor als tegen zijn. Geen duidelijke voorkeur dus. 
Gerda Heddes legt uit dat het een initiatief van de pastorale raad was om samen met 
de diverse raden en commissies het boekje samen te stellen. Ze hoopten hiermee te 
bereiken dat er een grotere betrokkenheid zou ontstaan en we tijdens de 40 dagen 
tijd als gemeenteleden met dezelfde thema’s bezig zijn. Misschien door wat mindere 
communicatie is dat niet helemaal gelukt. Het doel vindt ze nog steeds erg goed. De 
kosten konden zeer beperkt blijven doordat gebruik gemaakt kon worden van de 
kopieerfaciliteit van de basisschool de Regenboog op Stroet. Ook Louise benadrukt 
dat het ook leuk was om te doen. 
Opgemerkt wordt dat het boekje dit keer wel erg uitgebreid was waardoor het mis-
schien zijn doel ook voorbijschoot. 
Paulien vraagt Gerda en Louise om de gemaakte opmerkingen mee te nemen in hun 
overwegingen voor het komend jaar. 
Als blijkt dat er geen vragen zijn voor de rondvraag sluiten we om even voor tienen 
de vergadering met Lied 416: ‘Ga met God en Hij zal bij je zijn’. 
We praten onder nuttiging van een drankje nog even na. 
 
KERKENRAADSVERGADERING 5 JULI 2017 
Jan Prij, ad interim scriba 
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Na het welkom door Paulien Knol opent Wijnand Kramer de vergadering met het le-
zen van het gebed op pag. 591 in het Liedboek. Hierna wordt de kaars aangestoken. 
We denken daarbij in het bijzonder aan Louise, haar dochter en de pasgeboren klein-
zoon. 
De notulen van de vergadering van 6 juni worden onder dankzegging aan Jan Prij 
vastgesteld met een kleine tekstuele wijziging. De actiepunten zijn afgerond of komen 
terug op de agenda.  
 
Vervolgens blikken we kort terug op de visitatie van 6 juni. Het door de visitatoren 
opgesteld verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. Wel wordt nog het volgende 
opgemerkt: 
i) De visitatoren bevelen aan om de heisessie te laten leiden door een buiten-

staander. De kerkenraad is van mening dat onze interim predikant voldoende af-
stand en deskundigheid heeft om de heisessie te leiden.  

ii) Wim Andel zegt diverse visitaties meegemaakt te hebben maar nog niet vaak 
met zulke kundige visitatoren. De kerkenraad kijkt ook met een goed gevoel te-
rug op de visitatie.  

iii) De kerkenraad is van mening dat er een goed verslag is gemaakt.  
 

Het volgende agendapunt is de bespreking van de tweede kwartaalrapportage van 
Wim Andel. Paulien Knol dankt Wim voor de heldere rapportage. Ze zegt dat we moe-
ten proberen wat vaart te zetten achter de hele beroepingsprocedure. Ze krijgt hier-
over nogal wat vragen van gemeenteleden. De kerkenraad vindt dat we wel vaart 
moeten maken maar niet overhaast te werk moeten gaan. We moeten in ieder geval 
tot de heisessie van 16 september geduld hebben voordat we met een stap naar bui-
ten kunnen. Zo moeten we het profiel van de gemeente helder hebben.  
De kerkenraad is het eens met de conclusie van Wim dat de koers van de gemeente 
mede onder leiding van de nieuwe predikant moet worden vorm gegeven. Dit moet 
een onderdeel zijn van het profiel van de nieuwe predikant.  
Over de drie concrete vragen in de rapportage van Wim wordt het volgende opge-
merkt.  
Ad 1. De kerkdiensten.  
De kerkenraad kan zich vinden in de tekst die in de informatieklapper hierover is op-
genomen. Wel vindt de kerkenraad dat in de uiteindelijke tekst wordt opgenomen dat 
‘in  de reguliere ochtenddiensten diversiteit in liederen op prijs wordt geteld’ in plaats 
van ‘zeer’ op prijs gesteld.   
De kerkenraad is ook van mening dat we eraan moeten vasthouden dat er gemiddeld 
eens per maand een gastpredikant voorgaat. Naast de noodzakelijkheid, die onder 
meer voortkomt uit beperkingen die de kerkorde oplegt aan parttime predikanten, 
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vindt de kerkenraad het laten voorgaan van gastpredikanten een mooie manier om 
rekening te houden met diversiteit in de gemeente.  
Ad 2. Onderscheid pastoraat en het bezoekproject.  
De kerkenraad vindt het bezoekproject (het zogenoemde KLIV werk) een belangrijk 
onderdeel van het werk van de nieuwe predikant. Het is een goede ondersteuning bij 
het vormgeven van een breed gesteunde koers van de gemeente. Wel wil ze de wens 
die ook op de gemeenteavond is geuit, nl. meer aandacht voor pastoraat, honoreren. 
De verhouding pastoraat en bezoekproject is nu 1:4. Dit zou moeten worden bijge-
steld naar 2:3. Dit blijkt ook wel mogelijk omdat er nog wat extra uren te verdelen 
zijn. Wim zal dit met de klankbordgroep aanpassen. Verder stelt de kerkenraad dat in 
de informatieklapper moet worden opgenomen dat het bezoekproject voor een be-
perkte periode is en elk jaar geëvalueerd zal worden. 
Er ontspint zich een discussie over de wijze waarop nu het pastoraat wordt vormge-
geven. Er zou te weinig aandacht zij voor afgehaakte gemeenteleden (waaronder oud 
ambtsdragers). Aan Wim Andel wordt gevraagd om, ook met het oog op het zicht 
krijgen op het profiel van de gemeente, deze mensen in de komende tijd te bezoeken; 
een soort van KLIV werk dus. De KR leden wordt gevraagd hiervoor namen op te ge-
ven bij Wim Andel.  
Ad 3. De advertentietekst.  
De kerkenraad vraagt om alternatieven te vinden voor de woordjes ‘smakeloos’ en 
‘modern’ in de tekst. Ook vindt ze dat in de advertentie eerst over de kerkelijke ge-
meente moet worden gesproken en daarna over de burgerlijke. Ook wordt voorge-
steld om ‘diaconale’ functie te vervangen door ‘sociale’ functie.  Wim zal de tekst 
aanpassen en rondsturen aan de KR leden.  

Onder de voorwaarde dat er een solvabiliteitsverklaring is wordt het tijdschema be-
roepingswerk nu als volgt:  

• 6 september Kerkenraadsvergadering: vaststellen advertentietekst en be-
noemingscommissie 

• 16 september heisessie; opstellen missie, visie en informatieklapper. 
• 21 september Moderamen; laatste puntjes op de i en advertentie de deur 

uit. 
 
Bij de rapportages van pastores en raden zijn er nog de volgende zaken: 
i) Omdat de bevestiging van ambtsdragers door een predikant (het liefst de eigen of 

een bij de gemeente goed bekende) gedaan moet worden lukt dat met het huidi-
ge preekrooster niet voor december. Omdat Wim Andel op 15 oktober zou kun-
nen voorgaan wordt beslist dat we dan een bevestigings- en afscheidsdienst gaan 
houden. De scriba zal dit met Jos van Steen, die dan ingepland staat, en na rugge-
spraak met preekregelaar Tineke Dwarswaard, bespreken. 
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ii) In het college van kerkrentmeesters is gesproken over het verzoek om voor de 
kerkramen in de zuidelijke zijbeuk vouwgordijnen te plaatsen; dit om te voorko-
men dat invallend zonlicht het onmogelijk maakt een beeld te projecteren. Het 
college vindt dit geen goed idee. Het aantal keren dat het probleem zich voordoet 
is erg klein. Bovendien is het aanbrengen van een gordijn erg problematisch in 
onze kerk en misschien zelfs niet eens toegestaan. Een betere oplossing zou zijn 
het gebruik van een goed reflecterend scherm. Dit is echter een erg dure oplos-
sing en alleen verantwoord als er vaak gebruik van gemaakt wordt. De kerkenraad 
vraagt om de hoogte van die investering in beeld te brengen. 

iii) Op voorstel van het college van kerkrentmeesters besluit de kerkenraad om het 
geld dat bij elkaar is gebracht door CJV en gemeente voor bouwactiviteiten in 
Tanzania te doneren aan de stichting die nog steeds Tanzania bouwreizen orga-
niseert en de stichting Children our Future. 

iv) Namens de cantorij heeft Wijnand Kramer een verzoek gestuurd om de plaats 
waar de cantorij opgesteld is tijdens het ondersteunen van de gemeentezang, te 
mogen veranderen van de noordelijke zijbeuk tot de opstelling die gebruikt 
wordt tijdens de Goede Vrijdag en Paaswake vieringen. Na een korte discussie 
wordt afgesproken dat de cantorij de opstelling mag uitproberen, dat dit zo min 
mogelijk extra werk met zich mee mag brengen en dat dit deels door de cantorij-
leden zelf gedaan wordt.  

v) Vanwege een verbouwing kan de ziekenzondag op 10 september niet in de Mag-
nushof plaatsvinden. Besloten wordt de dienst in de kerk op de Markt te houden. 
Met betrokkenen zal dit worden doorgenomen. 

 De scriba sluit de vergadering met gebed dat staat op blz. 566 in het Liedboek.  

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN E.O. 

Wim Voorbraak 
 
Kortgeleden heb ik de pagina op onze website 
over de Raad van Kerken geactualiseerd. De kans 
is groot dat u dat nog niet ontdekt heeft. Daarom 
ook in dit blad die tekst. 
De  Raad van Kerken Schagen e.o. (RvKS) bestaat 
uit: 
 

• Rooms-Katholieke Parochie Schagen, St. Christoforuskerk Schagen 
• Protestantse Gemeente Zijpe e.o., kerk Schagerbrug 
• Protestantse Gemeente Schagen, Grote Kerk, Schagen 
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Er bestaan bescheiden onderlinge contacten met de  Doopsgezinde Gemeente Barsin-
gerhorn/Zijpe, Vermaning Schagen en het  Volle Evangeliegemeente, kapel Hoep 
Schagen 
 
Uit de Statuten van de Raad: 
De RvKS heeft tot taak gezamenlijk die activiteiten te ontplooien, die uitdrukking geven 
aan het christelijk geloof, met behoud van eigen verantwoordelijkheid (identiteit) van 
de deelnemende kerken. 
 
De RvKS bestaat uit: 
Dries Blokker,  (em.) predikant, namens PG Zijpe 
Hans van Kampen namens RK St. Christoforusparochie Schagen 
Mw. Louise Kooiman, pastor, namens PG Schagen 
Arjen Poley, namens PG Schagen, tevens penningmeester 
Adriaan Rodenburg, namens PG Schagen, tevens voorzitter 
Mw. Monica Wildenboer, catechiste, namens RK St. Christoforusparochie Schagen 
Waarnemend secretaris: Arjen Poley, e-mail poley@nrg.eu (Er wordt een secretaris 
gezocht in RK kring) 
Contactpersoon is de voorzitter, Adriaan Rodenburg, tel. 0630622459  
 
STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË 
Leo Witte 
 

 
Ook dit jaar  komt deze trailer weer voor de helft vol met spullen uit Schagen 

Dipposdiswalde. “Komt u  helpen laden?” 

mailto:poley@nrg.eu�
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Ogenschijnlijk ontbrak het dit jaar misschien aan activiteiten binnen de stichting. Niets 
is minder waar. Er gebeurden diverse activiteiten maar het schrijven ontbrak. 
We hebben dit afgelopen jaar weer heel veel spullen binnengekregen om mee te ne-
men naar Cristuru Secuiesc en er worden heel wat uurtjes besteed om de spullen, 
hoofdzakelijk kleding, uit te zoeken, te sorteren en in te pakken. Als we in Roemenië 
alles in de sporthal hebben staan willen we weten welke kleding in de zakken zit om 
het eerlijk te kunnen verdelen. We hebben ook heel veel handdoeken, dekbed- over-
trekken en lakens gekregen uit Dippoldiswalde die door Ds. Schurig bij ons gebracht 
zijn. De vrachtwagen rijdt meestal niet over Oost-Duitsland en al zou dat zo zijn, dan 
zijn de spullen voor Cristuru Secuiesc op diverse plaatsen in de vrachtwagen gepakt. 
Nee, te lastig. 
 
Dit voorjaar hebben we onze tolken, inmiddels goede vrienden, twee weken te gast 
gehad. Deze maand hebben we de directrice van het kindertehuis met zoon en vriend 
te gast. 
U begrijpt het misschien al, binnenkort vertrekken we weer en vragen dus hulp van 
een aantal heren om de vrachtwagen te laden. We hebben ongeveer evenveel als de 
vorige keer, ongeveer 55 m3. 
Dit zal de laatste keer zijn dat we met zoveel spullen heengaan, we willen de hulp in 
deze vorm inperken tot hoofdzakelijk voor het kindertehuis. Al met al is het een hoop 
werk. 
 
HEREN,WILT U ONS HELPEN OP 23 AUGUSTUS na de middag.???? 
 
Met evenveel hulp als vorige keer kunnen we met ca 2 ½ uur klaar zijn. 
 
In Cristuru Secuiesc aangekomen beginnen we op de school waar we de sporthal weer 
mogen gebruiken. We komen op een moment dat de lessen nog niet begonnen zijn 
maar de leerkrachten zijn al regelmatig bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe 
schooljaar. We richten het weer in zoals voorheen en dan zijn de mensen gedurende 2 
weken welkom.  
We verheugen ons erop weer een poosje in Cristuru Secuiesc te zijn en de blijde ge-
zichten van de mensen te zien als ze met wat kleding of andere spulletjes naar huis 
gaan. 
We verwachten dat we daar nog heerlijk weer hebben. Ik heb even op internet geke-
ken en als we daar aankomen verwachten ze temperaturen tegen de 25 graden. Mis-
schien een reden om nog even te blijven als alles weer opgeruimd is? We zullen zien of 
het gezegde uitkomt: na gedane arbeid is het goed rusten. 
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Koningsspil 42 

1834 TG Sint Pancras  

  06 - 48 52 78 30  

  info@vesteringadministratie.nl 
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Koningsspil 42 

1834 TG Sint Pancras  

  06 - 48 52 78 30  

  info@vesteringadministratie.nl 
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Koningsspil 42

1834 TG Sint Pancras 

06 - 48 52 78 30

info@vesteringadministratie.nl

Financiële administratie, Jaarrekening, Salarisadministratie,
Belastingaangifte en Advies

Voor bedrijven (ook starters, zzp-ers) en particulieren!

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 
Dhr. J. Prij
De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug
tel. 0224-573123
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

VAN HOVEN ELEKTRO

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

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

BLOEM& 
Oude Slotstraat 22 

0224 214 518 
 

Bloemwerk Arrangementen 
Onderhoud van monumenten 
Cadeaus  Woonaccessoires 

 
www.bloemenschagen.nl 

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Tel. 0224-296082 / 06-53481178
bramborst306@hotmail.com

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning



   23  
  

Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg en de Willibrordusvespers in Ha-
ringhuizen. 
Wim Voorbraak 
 

In de serie passies van ge-
meenteleden, deze keer een 
gesprek met Rik Laernoes en 
Adriaan Rodenburg waarin 
een terugblik op 21 jaar 
Vespers in Haringhuizen. Op 
28 Mei is in een speciale 
Vesper de Willibrorduskerk  
voor de 2e keer ontrokken 
aan de eredienst.  
In 1988 werd de hervormde 
Willibrorduskerk in Haring-
huizen verkocht aan de 
Stichting Oude Hollandse 
Kerken. Afgesproken werd 
om namens de SoW-
gemeente Barsingerhorn-
Winkel nog drie 
‘vesper’diensten per jaar te 
houden in het oude gods-
huis. Rik en Adriaan, samen 
wonend nog geen 100 meter 
van de kerk, kregen vanaf 
juni 1996 de ruimte in het 
kerkje Vespers te organise-

ren volgens een meer klassieke liturgie. Ze hadden hiermee eerder ervaring opgedaan 
in Nootdorp. Voorwaarde was wel dat ze “niet concurrerend”mochten zijn met de 
zondagse dienst in Winkel.  
Daarmee startte een periode waarin ze intensief bezig zijn geweest met de voorberei-
ding van de vespers. “Geef stem aan de eeuwige” en “De kerk is daar waar mensen 
zijn”, twee liederen op muziek van kerkmusicus Willem Vogel, waren voor Rik en Adri-
aan de drijfveer. Vaak maanden vooruit op een viering werden bij de bijbelteksten van 
de zondag liederen gezocht. Er groeide een vaste aanpak: Rik maakte de eerste opzet 
van een liturgie en koos daarbij de teksten die bij de bewuste zondag behoorden. Lei-
draad was het boekje ‘De Adem van het Jaar’ van de Prof. G. van der Leeuwstichting. 
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Vervolgens kwamen daar de liederen bij. Eerst werd geput uit het “Liedboek voor de 
Kerken” en “Zingend Geloven”. Later werd dit aangevuld met liederen uit de katholie-
ke bundel “Gezangen voor Liturgie” en een negental unieke liederen speciaal gecom-
poneerd voor de Vespers door kerkmusicus Willem Vogel en een enkel liturgisch ge-
zang door organist Frans Visser die negen jaar meewerkte aan de Willibrordusvespers. 
Over de relatie met Willem Vogel later meer. Vervolgens ging Adriaan sleutelen aan 
het concept en verving hier en daar een lied, altijd in goed overleg met Rik. Rik: ‘Be-
langrijk is, dat de mensen in de viering vooral ook moeten snappen wat ze zingen.’ 
Maar een enkele ‘moeilijke’ melodie schuwden zij niet. ‘Westfriezen zijn in het alge-
meen goede zangers.’ De laatste jaren werd voor de lezingen de Naardense bijbelver-
taling gebruikt die Pieter Oussoren in 2004 voltooide, daarvóór werd gelezen uit de 
NBG vertaling. Zelfs de Statenvertaling is weleens gebruikt.  
Belangrijk voor het slagen van de Vespers is geweest dat de belangstelling vanuit 
Schagen altijd groot is geweest, dit terwijl Winkel feitelijk de initiator was van de vie-
ringen. Ook de later opgerichte Laurens Cantorij Haringhuizen telde veel zangers en 
zangeressen uit Schagen. De oprichting van de Cantorij vloeide voort uit een afname 
van het aantal meewerkende cantorijen en koren. Dan was een gelegenheidscantorij, 
aanvankelijk o.l.v. Frans Visser, later onder directie van Jan Bruin, ‘wel handig’.   
Veel dank zijn Rik en Adriaan verschuldigd aan Neelie Verloop en Frans Visser.  Zij wa-
ren een lange periode een garantie voor de kwaliteit van de muzikale begeleiding. 
Degenen die met Frans gezongen hebben weten dat hij niet snel tevreden is, maar ook 
dat hij de (amateur)zangers tot grote hoogte kan brengen. 
De kwaliteit van de Vespers drong ook door tot Hilversum. In 2008 en 2009 werden 
Vespers opgenomen door de NCRV. De vieringen werden uitgezonden op “Spirit 24” in 
samenwerking met de PKN. 
Dan Willem Vogel. De toenmalige predikant in Winkel, Mirjam Sloots had een spekste-
nen beeld gemaakt voor de liturgische tafel met de Hebreeuwse letter “Sjema”, 
waarmee de joodse geloofsbelijdenis begint: “Hoor Israël, de Heer is onze God”. Bij die 
gelegenheid werd bij de tekst van de belijdenis een lied gezocht. ‘Hoor Israël, de Here, 
enig is onze God’. ‘Kunnen we Willem Vogel niet vragen om de vierstemmige koorzet-
ting?’ Uit het liedboek kennen we veel voorbeelden van door hem gecomponeerde 
liederen die gemakkelijk zingen. De toen al 85 jarige Willem Vogel gold als een autori-
teit. Kan je hem zomaar benaderen? ‘Doen’, adviseerde Sytze de Vries, toen nog pre-
dikant van de Oude Kerk in Amsterdam waar Willem Vogel jarenlang cantor was. Adri-
aan vertelde me dat hij 5 minuten rond de telefoon gedraaid had, voordat hij durfde te 
bellen. Het contact bleek aller plezierigst. Voor een doos eieren van Haringhuizer kip-
pen en een potje jam componeerde Willem Vogel later mooie melodieën, onder ander 
voor gedichten van Ida Gerhardt, Nicolaas Beets en C.S. Adema van Scheltema. Drie 
keer heeft Willem Vogel een Vesper bezocht waarvan één met de Schola Cantorum uit 
Nootdorp, een belevenis en bijzondere ervaring van beide kanten. 
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Rik en Adriaan kijken dankbaar terug op al die jaren dat ze de vesper hebben kunnen 
organiseren. Hun dank gaat uit naar de kerken van de voormalige burgerlijke gemeen-
te Niedorp die de Vespers mogelijk maakten, alle voorgangers, koorleden, begeleiders, 
de catering. Over een periode van 21 jaar gaat het over te veel namen om op te noe-
men. Bijzonder om te vertellen is nog wel dat ooit Jos Brink voorging in een vesper. 
Hoogtepunten voor Rik en Adriaan zijn het samen zingen van de zegen in de 212e en 
allerlaatste Willibrordusvesper op 28 mei jl., de trouw van de bezoekers aan de vierin-
gen en de vele persoonlijk reacties van mensen die het vaak in eigen kerk niet konden 
vinden maar in Haringhuizen weer inspiratie op deden en moed verzamelden om ver-
der te gaan. 
Op verzoek van pastor Tillema van Schagerbrug, verzorgen Rik en Adriaan in het ko-
mende seizoen mogelijk 2 Vespers in de kerk van Schagerbrug. Die vieringen maken 
onderdeel uit van de activiteiten die de PKN Zijpe organiseert als kersverse “pioniers-
gemeente” 

 
GEESTELIJKE VERZORGING IN 
NOORDWEST ZIEKENHUISGROEP 

Nel Huibers-Kouwen 
Een impressie van Geestelijke Verzorging in Noordwest. 
 
“Ik heb nog wel een patiënt voor jullie”, zo spreekt een verpleegkundige me aan, ter-
wijl ik over de afdeling loop. “Meneer heeft het moeilijk met wat hem overkomt en wil 
graag met iemand van jullie praten…” 
In het gesprek met mij uit hij zijn verdriet om alles wat niet meer kan. Hij is een ‘doe-
ner’ en nu afhankelijk van de zorg van anderen… Dat vindt hij moeilijk….”Wat helpt u 
in deze periode”, vraag ik hem.  Hij wijst naar kaarten en foto’s van zijn kleinkinderen 
en vertelt over zijn vrouw, die elke dag de reis naar Alkmaar maakt om samen te zijn. 
“Fijn om met u te praten, dat lucht weer even op”,  zegt hij aan het eind van het ge-
sprek. We maken een vervolgafspraak. 
 
Een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van ons werk als geestelijk verzorger. Werk, 
waarbij de aandacht voor de patiënt centraal staat. We zoeken bewust contact met de 
verpleegafdelingen door  o.a.  aanwezig te zijn bij het wekelijks overleg tussen artsen, 
verpleegkundigen en andere betrokken disciplines .We laten van ons horen in de 
Nieuwsbrieven van de verschillende afdelingen, om zo ons werk onder de aandacht te 
brengen. We zijn, waar mogelijk, betrokken bij scholingsdagen van verpleegkundigen 
en artsen. 
Elke zondag is er, zowel in Alkmaar als Den Helder (op deze locatie in juli en augustus 
niet), een oecumenische viering. We kunnen een beroep doen op  een groep trouwe 
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vrijwilligers. Zij komen elke vrijdag op alle afdelingen om patiënten (en hun naasten) 
uit te nodigen voor de viering en helpen zondags met alles wat rond de viering gedaan 
moet worden. De eerste zondag van de maand is er in Alkmaar een Taizéviering. Daar-
in is ruimte voor stilte, voor het opschrijven van een persoonlijke bede. Deze stilte en 
rust is ook te vinden in het Stiltecentrum. Mensen kunnen er even gaan zitten, een 
kaarsje aansteken of wat opschrijven.  
In deze ruimte bieden we, in het ziekenhuis in Alkmaar, wekelijks een korte “Stil-
te”meditatie aan voor de medewerkers. We doen dat, omdat we beseffen hoe belang-
rijk het is voor iedereen, om af en toe ‘even stil te staan’.  
Zoals een oude tekst ( gevonden in de kerk in Baltimore) zegt:  
‘Wees kalm te midden van het lawaai en de haast  
en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen’. 
 
Tenslotte: iedereen die wordt opgenomen in Noordwest (locatie Alkmaar of Den Hel-
der) of komt op één van de poliklinieken, kan een beroep doen op een geestelijk ver-
zorger. U of uw naaste kan zelf contact leggen. U kunt ook vragen of een verpleegkun-
dige, arts of één van de andere medewerkers, contact legt met ons. 
Met vriendelijke groet, 
Marijke Geerse, geestelijk verzorger Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar,  
mede namens de collega’s van locatie Den Helder (Gert Scholten)  
en locatie Alkmaar (Annerien Groenendijk, Nel Huibers-Kouwen (secretaresse), Maria 
Luyckx,  Jos Timmerman). 
Contactgegevens:  
Locatie Alkmaar: 072 548 44 44, vragen naar sein 5111 of GV-Alkmaar@nwz.nl 
Locatie Den Helder: 0223 69 6231 of GV-DenHelder@nwz.nl 
 
 WERELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 
 
 

 
 

mailto:GV-Alkmaar@nwz.nl�
mailto:GV-DenHelder@nwz.nl�
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In de Wereldwinkel onder de toren op de Markt in Schagen staan weer bijzondere 
cadeauartikelen op u te wachten. 
Een mooi voorbeeld is de glazen schaal in fraaie kleuren geel, blauw, turquoise. Al 
eeuwenlang blazen glasblazers in Mexico gerecycled glas tot kunstzinnige vormen. De 
originele ontwerpen zijn aangepast aan trends in onze streken. Zo worden technieken 
van toen gebruikt voor vormen van nu. De glazen objecten worden gemaakt in een 
traditioneel familiebedrijf. Elk product is uniek en honderd procent handarbeid.  
Daardoor kunnen er kleine oneffenheden in zitten. 
 
Uiteraard staan er op de schappen niet alleen deze cadeauartikelen.  
Leerbewerkers van een kleinschalige leercoöperatie in Niger maken kleurige eco-leren 
buideltassen. Fair Trade en duurzaam vanwege het plantaardige productieproces. Zo 
krijgt het leer een goede functie.  
Handig is dat deze tas ook over de schouder gedragen kan worden. Of de wanddecora-
tie, de schaal of de dieren, gemaakt van oud ijzer 
afkomstig uit Indonesië. En niet te vergeten de aar-
dewerken dekschalen, zo kleurrijk handgeschil-
derd  en decoratief. Gemaakt in Tunesië. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.wereldwinkelschagen.nl 
 

 
advertentie 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
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KERK IN ACTIE 
Karel Jungheim 
 
Mijn mijn taak als Kerk in Actie-consulent per 1 juli  wordt overgenomen door Gerdine 
Klein. Inmiddels is Gerdine begonnen met haar werkzaamheden en kunt u bij haar 
terecht voor vragen. Het mailadres van Gerdine is: g.klein@kerkinactie.nl, telefoon: 06 
- 121 32 179. 
Ze gaat full-time aan de slag voor de gemeenten en classes van uw regio en zal het 
aanspreekpunt zijn voor: 
- in Fryslân de classes Dokkum, Franeker, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek, 
- Flevoland, 
- in Utrecht de classes Amersfoort, Breukelen, Doorn, Woerden en Zeist, 
- in Noord-Holland de classes Alkmaar, Amsterdam, Edam-Zaandam, Haarlem, Hilver-
sum en Hoorn-Enkhuizen. 
 
Met deze persoonlijke tekst wil zij zich bij u introduceren: 
"Hoe ga je om met je tijd? Dat was voor mij de hamvraag toen ik vier jaar geleden 
moeder werd. Ik heb nooit een probleem gehad met veel en hard werken, maar het 
werk wat ik deed, moest er opeens echt toe doen. 
 
Voor mij was dit het begin van een zoektocht naar hoe ik mijn carrière en de tijd die ik 
daaraan besteed, wil invullen. Als ik terug kijk naar mijn jeugd dan heeft ontwikke-
lingssamenwerking altijd mijn aandacht gehad. Om een paar voorbeelden te noemen: 
ik zamelde als schoolkind instrumenten in voor een school in Oost-Europa, ging als 
tiener op werkvakantie naar Oekraïne en heb tijdens mijn studie Commerciële Econo-
mie stages gelopen bij non-profit organisaties. Dit waren allemaal losse puntjes die 
gedurende mijn zoektocht een rode draad bleken en mij leidde naar Kerk in Actie. 
 
Wat ik bewonder aan de kerk is haar kracht. Als geen ander kan zij mensen met elkaar 
verbinden, uitstralen dat we voor elkaar moeten zorgen en dat we het beste met elkaar 
voor hebben. Ik kijk er naar uit om vanuit mijn rol als Kerk in Actie-consulent bij te dra-
gen aan het verder ontwikkelen van deze kracht, zodat we vanuit deze kracht het ver-
schil kunnen maken in een verdeelde samenleving en in het leven van mensen. Als kers 
op de taart mag ik dit werk ook nog eens doen in een prachtig door water omsloten 
gebied! In mijn jeugd heb ik in deze omgeving lange zomervakanties doorgebracht op 
de boot." 
 
Zelf (Karel Jungheim.) ben ik sinds 1 mei jl. begonnen bij het binnenlands diaconaat 
van Kerk in Actie als specialist vluchtelingen en migranten. 

mailto:g.klein@kerkinactie.nl�
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Een prachtige taak en ik ben erg dankbaar dit te mogen doen, omdat het juist in deze 
tijd heel belangrijk is dat we samen met en voor vluchtelingen een kerk in actie zijn. Er 
gaat immers bijna geen dag voorbij of we zien iets over vluchtelingen in het nieuws.  
Hebt u dus vragen/ideeën/suggesties over opvang van vluchtelingen in Nederland, dan 
hoor ik die graag en kunnen wij elkaar opnieuw ontmoeten. Zie ook: 
https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/vluchtelingen-en-mensenhandel   
Maandelijks verzorg ik ook een nieuwsbrief over dit onderwerp, 'Vlugschrift Vluchte-
lingen'. Wilt u deze ontvangen, stuur me dan s.v.p. een mailtje. 
Ik wens u nogmaals ook een hele goede samenwerking toe met Gerdine, en Gods ze-
gen op uw werk!  
 
 

 
Het kerkje in Eenigenburg, voorjaar 2016 

 
MUZIEK IN EENIGENBURG 
Trudy Tuinstra 
 
In Eenigenburg zijn we weer klaar voor een nieuw seizoen. Er zijn prachtige concerten, 
inspirerende diensten (elke derde zondag in de maand, m.u.v. september) en u kunt 
de kerk ook huren voor een eigen activiteit tegen schappelijke tarieven. Hebt u een 
familiefeestje, een personeelsuitje o.i.d. neem dan eens contact op met Trudy Tuinstra 
(kerkeenigenburg@hotmail.com of 0224298101). In samenwerking met het Eenigen-

https://www.kerkinactie.nl/diakenen-zwo/vluchtelingen-en-mensenhandel�
mailto:kerkeenigenburg@hotmail.com�
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burger Museum  kunnen wij u bijv. een interessante rondleiding aanbieden. Ook ande-
re mogelijkheden zijn bespreekbaar.  
 
Het concertprogramma ziet er als volgt uit: 
 
Muziek in Eenigenburg   
Najaar/Winter 2017 
U bent van harte welkom in ons prachtige kerkje in Eenigenburg. Geniet ook deze 
herfst en winter van een fijne zondagmiddag. Enthousiaste musici staan weer klaar om 
een mooi optreden te verzorgen. We beginnen om drie uur, maar de kerk is open van-
af half drie. Op een terp uit de 14e eeuw vindt u het gebouw uit 1792. De kerk bergt 
nog veel oudere geschiedenis uit een voorgaande kerk: een preekstoel uit 1698, een 
koorhek uit 1770, een kerkklok uit 1535. Ons Schölgens orgel (uit 1876) klinkt fantas-
tisch. De toegang en de  koffie en thee in de pauze zijn gratis. Aan de uitgang is een 
collecte. Als u verzekerd wilt zijn van een plaats is het verstandig om op tijd te komen. 
Nogmaals hartelijk welkom!  
 
 

Datum Soort concert Uitvoerenden 

3 sept. Orgel. Hans Stehouwer  Drie eeuwen orgelmuziek uit Engeland en Duitsland. 

24 sept. Jazzmuziek West side Jazzband dit keer met zangeres Ingrid Havinga draagt bij aan het onder-
houd van de kerk, het dak gaat er af! 
 

15  okt. volksmuziek & 
Klezmer 

De muzikanten van Orseket delen hun liefde voor traditionele volksmuziek, speciaal 
uit de Balkan, aangevuld met Klezmer, 

5 nov.  Zang, diverse 
instrumenten 

Always on my mind,  Sascha Heddes, Manon Heddes en Jan Valkenier zingen en 
spelen muziek van alle tijden.   

26 nov. Ierse muziek O’Branons. Ierse muziek, soms donker als Guinness maar ook meeslepend als een 
wervelende Ierse dans. Alles uit het hoofd en inspelend op de sfeer en wensen van 
het publiek. ‘Folk’ zoals het is bedoeld: voor iedereen! 

17  dec. Kerstmiddag Muzikale kerstviering door en voor Eenigenburgers, m.m.v. Het Eenigenburgs Ge-
mengd Koor en jong talent. Gezellig en verrassend! 

 
Voor nadere info:  fam. Tuinstra  0224 298101   of   kerkeenigenburg@hotmail.com 
voorbereidingscommissie concerten Eenigenburg. 
Er is één invalidenparkeerplaats bij de kerk. Wilt u indien mogelijk uw auto parkeren 
aan één kant van de Surmerhuizerweg? Er zijn ook 10 parkeerplaatsen langs het Kerke-
laantje .  



   31  
  

COLLECTEOPBRENGST TWEEDE KWARTAAL 
Brenda Plak, administrateur 
 
Hierbij een overzicht van de opbrengst vanb de collecten in het 2e kwartaal van dit jaar. 

          
  

1e 2e Totaal  kerk diaconie diaconie afdracht 
 

       
afdracht 

  
2-4-2017 

 
131,02 111,35 242,37 131,02 111,35 

   
9-4-2017 

 
112,85 103,35 216,20 112,85 103,35 

   
16-4-2017 

 
146,04 115,11 261,15 146,04 

  
115,11 JOP  

23-4-2017 
 

132,55 109,35 241,90 132,55 
  

109,35 
Eredienst en kerkmu-
ziek 

23-4-2017 
 

22,82 
 

22,82 
   

22,82 
Kerk in Actie  Sterk & 
Dapper  

30-4-2017 
 

94,56 131,56 226,12 94,56 
  

131,56 
Birma genoeg rijst 
voor iedereen  

7-5-2017 
 

110,55 107,30 217,85 110,55 
 

107,3 
 

Amnesty Schagen 

  
15,25 

 
15,25 

   
15,25 

Kerk in Actie spaar-
potje 

14-5-2017 
 

93,66 97,20 190,86 93,66 97,20 
   

21-5-2017 
 

90,95 95,10 186,05 90,95 95,10 
   

28-5-2017 
 

67,00 71,85 138,85 67,00 
 

71,85 
 

Children our Future 

4-6-2017 
 

95,31 113,51 208,82 95,31 
  

113,51 Kerk in Actie Zending 

11-6-2017 
 

162,30 
 

162,30 
   

162,30 Werelddiaconaat 

18-6-2017 
Valkkoo
g 64,97 65,50 130,47 64,97 65,50 

   
25-6-2017 

Valkkoo
g 

       

Nog niet in kluis 
gevonden 

          
Totaal 

 
1.339,83 1.121,18 2.461,01 1.139,46 472,50 179,15 669,90 

  
AAN TAFEL! 

Koos Eriks 
 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 17 september 
weer een gezellige 'Aan tafel!'- middag gehouden, aanvang 
15.45 einde 18.00 u.  
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte wel-
kom.  
Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van 
de 60+bus. U dient deze tijdig te reserveren op werkdagen tus-
sen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 272888.  

Opgave vóór woensdag 13 september bij Koos Eriks 298387 of Ageeth  Spruijt 213220. 
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ACTIVITEITENROOSTER  AUGUSTUS-SEPTEMBER 2017 
 
21 augustus maan-

dag 
Start repetities Cantorij 20.00 uur Grote Kerk 

23 augustus woens
dag 

(middag) Laden vrachtwagen voor 
Roemenië 

  

24 augustus don-
derdag 

Westfriese folkloremarkt; thema: 
Verzameldag ;  kerk open voor be-
zichtiging; 
orgelbespeling door Ralf Nagelkerke 
11.00-13.00 uur uur 

9.30 uur Grote Kerk 

31 augustus don-
derdag 

Slotdag Westfriese folklore;  kerk 
open voor bezichtiging; orgelbespe-
ling door Sebastiaan Schippers , 
11.00-13.00 uur uur 

9.30 uur Grote Kerk 

3 september  zondag Bespeling Schölgens orgel door Hans 
Stehouwer  

15.00 uur Kerkje Eeni-
genburg 

5 september dins-
dag 

Vergadering kerkrentmeesters (db) 9.00 uur Wulpenhof 
3 

6 september woens
dag 

Inloopochtend 10.00 uur Grote Kerk 

6 september  woens
dag 

avond ouderenbezoeksters Diaconie 19.30 uur Grote Kerk 

6 september woens
dag 

Moderamen 20.00 uur Grote Kerk 

7 september don-
derdag 

Hoorzetting kerkgrenzen  PG Haren-
karspel en PG Schagen 

20.00 uur ’t Centrum 
Stroet 

9 september  Zater-
dag  

Monumentendag, kerk open voor 
bezichtiging 

9.30-17.00 
uur 

Grote Kerk 

10 september Zondag Rondje piano  Grote Kerk 
12 september Dins-

dag 
Vergadering kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

15 september vrijdag Luther voorstelling met Kees van 
der Zwaard in de rol van Luther 

20.00 uur Grote Kerk 

16 september zater-
dag 

Bezinningsdag Kerkenraad ? ? 

17 september zondag Gemeentemaaltijd 15.45 uur Grote Kerk 
20 september woens

dag 
Moderamen 20.00 uur Grote Kerk 

29 november woens
dag 

avond ouderenbezoeksters diaconie 19.30 uur Grote Kerk 
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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)

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!

Prot e sta n t s e Ge m e e n t e t e sc h aG e n

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

www.wereldwinkelschagen.nl
 Onderin de toren op de Markt in Schagen

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen



Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

H E T Z I J P E R N O T A R I S K A N T O O R

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hetzijpernotariskantoor.nl

N O T A R I S S E N

K A N D I D A A T  N O T A R I S S E N

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

H E T Z I J P E R N O T A R I S K A N T O O R

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hznk.nl
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K A N D I D A A T  N O T A R I S S E N

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E  

	  
KERKGEBOUW	  
Grote	  Kerk	  (Ingang	  Markt)	   Markt	  23a,	  1741	  BR	  Schagen,	  tel.0224	  297	  860	  
	   Postadres:	  Postbus	  71,	  1740	  AB	  Schagen	  
Kerkje	  Eenigenburg	   Surmenhuizerweg	  29,	  Eenigenburg	  

KOSTER	  
Dhr	  C.P.A.	  van	  Treuren	   Leeuwerikstraat	  8,	  1742	  BB	  Schagen,	  tel.	  0224	  214	  223	  
	   e-‐mailadres:	  koster@pgschagen.nl	  
	   t e v e n s 	   v o o r 	   b e s p r e k i n g 	   v e r g a d e r r u i m t e n 	  
ADMINISTRATEUR	  
Mw	  B.	  Plak–van	  Oostwaard	   Middenweg	  476,	  1704	  BL	  Heerhugowaard,	  tel.072	  57	  27	  426	  

	  e-‐mailadres:	  pgschagen@nexite.nl	  
	  t e v e n s 	   v o o r 	   m u t a t i e s 	  
(verhuizing,	  geboorte,	  huwelijk	  en	  overlijden)	   

	  
Rekening	  PG	  Schagen:	  rek.nr.:	  NL30	  FVLB	  0699.946.433	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen.	  
Voor	  kerkelijke	  bijdragen:	  rek.nr.	  NL93	  FVLB	  0699.543.622	  t.n.v.	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen	  
(vrijwillige	  bijdrage).	  	  Dit	  rekeningnummer	  is	  ook	  voor	  collectebonnen!	  
	  
VOOR 	  ME E R 	   I N FORMAT I E 	   Z I E :	  www.pgschagen.nl	  en	  www.kerkopdemarktschagen.nl	  	  
	  

Stichting Kopwerk, stichting voor protes-
tants-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  Telefoon: 0224 212933  
De Wegwijzer: Machteld Brink Telefoon:  0224 296008 

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

B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E  

	  
KERKGEBOUW	  
Grote	  Kerk	  (Ingang	  Markt)	   Markt	  23a,	  1741	  BR	  Schagen,	  tel.0224	  297	  860	  
	   Postadres:	  Postbus	  71,	  1740	  AB	  Schagen	  
Kerkje	  Eenigenburg	   Surmenhuizerweg	  29,	  Eenigenburg	  

KOSTER	  
Dhr	  C.P.A.	  van	  Treuren	   Leeuwerikstraat	  8,	  1742	  BB	  Schagen,	  tel.	  0224	  214	  223	  
	   e-‐mailadres:	  koster@pgschagen.nl	  
	   t e v e n s 	   v o o r 	   b e s p r e k i n g 	   v e r g a d e r r u i m t e n 	  
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B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E  
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Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’

 06 336 386 73

KERKGEBOUW
Grote Kerk (ingang Markt) Markt 23a, 1741 BR Schagen, tel. 0224 297 860
 Postadres: Postbus 71, 1740 AB Schagen
Kerkje Eenigenburg Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg

SCRIBA
Dhr. J. Prij De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug, tel. 0224 573 123
 e-mailadres: scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR
Mw. B. Plak-van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard, tel. 06 336 386 73
 e-mailadres: pgschagen@nexite.nl
 tevens voor mutaties
 (verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)

VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  Z I E :  www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

 B E L A N G R I J K E  I N F O R M AT I E

Rekening PG Schagen: rek. nr.  NL30 FVLB 0699.946.433 t.n.v. Protestantse Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL93 FVLB 0699.543.622 t.n.v. Protestantse Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.
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