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Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)
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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

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

VERHUUR Kerkje Eenigenburg 
(80-100 p.)
Inlichtingen bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
tel. 298101
e-mail: kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen, 
familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.
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ALGEMEEN 

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

KOSTER 

Dhr C.P.A. van Treuren Leeuwerikstraat 8, 1742 BB Schagen 214 223 
 E-mailadres: koster@pgschagen.nl 
 tevens voor bespreking vergaderruimten 

PASTORES 

Ds M. C.  Aten  Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen;         0224 850664 
e-mailadres: m.c.aten@hotmail.nl 
Werkdagen woensdag, donderdag en vrijdag. Voor vragen of ver-
zoeken buiten deze werktijden 06-10811430.  

Mw L. Kooiman Kerkepad 6, 1619 AD Andijk; 0228 592 970 
 e-mailadres:  ljkooiman@gmail.com 
 Werkdagen: maandag t/m donderdag  
 Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 u, 
SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen 

Dhr. B. Lucas Lindenlaan 112, 1741TX Schagen 296331 
e-mailadres:  scriba@pgschagen.nl; Facebook PGSchagen 

 

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" 

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

Kopij:  Mw A. van Arkel   Vliedlaan 105, 1741 RS Schagen                                         06-13614761     
 e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl 
Voor verhuizing/klachten over bezorging "Onze Kerk": 
Dhr G. Leijnse Notenhof 87, 1741 VR Schagen 297 094 
 e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl 
KERKELIJKE ADMINISTRATIE 

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

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

Jan Bruin 
 
Vergeven 
 
Een woord dat je soms dagenlang achtervolgen kan, en soms ook helemaal afwezig is.  
In het evangelie wordt in niet mis te verstane bewoordingen verteld, hoe vaak we 
moeten  vergeven. En het moet me meteen maar van het hart: Zeventig maal zeven 
maal, is dat niet wat veel van het goede? Wat kun je daarmee zitten en wat is het 
moeilijk. 
Want als iemand je in het diepst van je ziel heeft gekwetst, zo erg dat je hele leven 
erdoor in de knel is gekomen, of wanneer een geliefde is vermoord, of wanneer het 
meest dierbare voorwerp dat je bezat, is gestolen, hoe kun je dan vergeven?  
Enige tijd geleden vertelde een vrouw van een jaar of zestig mij haar levensverhaal.  
Het kostte haar moeite om goed uit haar woorden te komen.  Ze was opgegroeid in 
een eenvoudig gezin. Gelovig. Vader en moeder en drie broers en een zus. Het leek 
voor de buitenwereld zo mooi. Iedere week naar de kerk. Christelijk onderwijs  en naar 
zondagschool. Logeren bij ooms en tantes in de zomervakantie. Maar waar niemand 
iets van leek te weten, was haar grote geheim. Tijdens één of twee, of misschien wel 
meer zomervakanties was er een oom die zijn handen niet thuis kon houden. En in 
plaats  van er met haar ouders over te praten, zweeg ze uit angst. Uit angst voor wat? 
Of voor wie? 
Gesprekken die dreigden de kant uit te gaan van seksualiteit, ging ze steevast uit de 
weg. Als er aan tafel over de familie gepraat werd, verdween ze als het ware. Soms 
verstopte ze zich letterlijk in het aanrechtkastje. 
Zo kwam ze in grote eenzaamheid terecht. Ze had gedacht: "Als ik eenmaal volwassen 
ben, dan gaat het wel over". Maar het ging niet over. De leegte bleef. De pijn bleef. 
Het verdriet, de walging.  
Ze is in therapie gegaan en kreeg langzaamaan zicht op wat er gebeurd was en het 
gevolg daarvan voor een groot deel van haar leven. En ze leerde, dat ze zich niet 
schuldig hoefde te voelen. "Misschien gaat het wel nooit over, maar ik kan er nu mee 
leven" , vertelde zij.  "Ik ben een aantal jaren geleden naar die oom toegegaan en heb 
hem verteld wat hij in mijn leven aangericht had. Het enige wat hij zei, was dat het 
allemaal zo erg niet was geweest,  Hij gaf geen enkele blijk van spijt.  
En nu is hij aan het einde van zijn leven gekomen. Alles is weer teruggekomen in haar 
denken, in haar gevoel. "Had hij maar één keer spijt betuigd, dan had ik hem kunnen 
vergeven. Maar nu weet ik niet wat ik moet doen. Moet ik hem bezoeken? Moet ik 
hem vergeven? Ik weet het echt niet."  
 
 



KERKDIENSTEN  

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 
Lector   Hermien Bakker 
Gastheer/vrouw Paulien Knol     
koffie wordt verzorgd door  Lammie Nieuwland en Tineke Buis 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Pastor mw. L. Kooiman 
1e  collecte   kerk  (instandhouding gebouw) 
2e  collecte  Kerkinactie (de Glind) 
Organist  Ed van Loon 
 
Zondag 26 oktober 2014, Hervormingsdag 
Grote Kerk 
10.00 uur             Ds M.C. Aten, doopdienst m.m.v. cantorij 
1e collecte           Kerk(onderhoud piano) 
2e collecte            PKN (Hervormingsdag) 
Organist               Caroline Schaap 
Lector                   Jan van Laar 
Gastvrouw          Tineke Buis 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
Autodienst  fam. van Zanten 
Er is crèche en kindernevendienst. 
 
Zondag  2 november 2014 
Grote Kerk 
10.00 uur            Ds. J. Timmermans, Groenveld, pastor MCA 
1e collecte           Kerk 
2e collecte            Kerkinactie, Zending 
Organist               Hanneke Muntjewerf 
Lector         Nellie Meijnikman 
Gastvrouw          Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
Autodienst:  fam. Nicolai 
Er is crèche, "Kom in de kring", nevendienst en basiscatechese. 
 



Zondag  9 november 2014,  
aftreden oude ambtsdragers, herbevestiging nieuwe ambtsdragers 
Grote Kerk 
10.00 uur             Pastor mw. L. Kooiman 
1e collecte           Kerk (energiekosten) 
2e collecte            Hospice Schagen 
Organist               Caroline Schaap 
Lector                   René Meijer 
Gastheer  Wim Voorbraak 
koffie wordt verzorgd door Annemarie Voorbraak en Truus Folkertsma 
Autodienst : fam. de Visser 
Er is crèche en kindernevendienst. 
 
Zondag  16 november 2014 
Kerkje Valkkoog 
10.00 uur             Ds M.C. Aten 
1e collecte           Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte            kerinactie/Diaconaat 
Organist               Ed van Loon 
Lector                   Adriaan Rodenburg 
Gastheer             Thijs Dekker 
koffie wordt verzorgd door Nel van Vliet en Jannie Joling 
Autodienst  fam. Voorbraak 
Er is crèche, "Kom in de kring", nevendienst en basiscatechese. 
 

Donderdag 20 november 2014 
Caegstate 
10.45uur               Ds M.C. Aten 

Zondag 23 november 2014, Eeuwigheidzondag 
Grote Kerk 
10.00 uur              Pastor mw. L. Kooiman en Ds M.C. Aten 
m.m.v. de cantorij o.l.v. Wijnand Kramer 
Eén collecte voor eigen kerkelijk werk 
Organist                Hanneke Muntjewerf 
Lector                    Annemarie Ros 
Gastvrouw            Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker 
Autodienst  fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst. 
 

 



LEZINGEN IN DE KINDERNEVENDIENSTEN 

12 oktober - Jakob vlucht naar Mesopotamië: Genesis 27: 41 – 28: 22 

19 oktober - Jakob bij Laban: Genesis 29-30 

26 oktober - Jakob vlucht bij Laban weg: Genesis 31 

 2 november - Jakobs worsteling: Genesis 32-33 

 5 november - Gelijkenis werkers elfde uur: Mattheus 20: 1-16 

 9 november - Gelijkenis van de talenten: Mattheüs 25: 14-30 

16 november - De komst van de Mensenzoon: Mattheüs 25: 31-46 

23 november - De wederkomst: Mattheüs 24: 14-35 

VAN DE REDACTIE 

Wim Voorbraak 
 
Ons blad “ONZE KERK “ is gratis maar…… 
 
Dit blad wat u  10 keer per jaar ontvangt is het product van de inspanningen van een 
keten van vrijwilligers die tekstbijdragen leveren, gecoördineerd door de redactie Ada 
van Arkel en ondergetekende. Daarna  bezorgen ruim 50 leden uit onze gemeente,  
gecoördineerd door Gerrit Leijnse en Roel van de Kamp ons blad bij u thuis. Veel van 
deze vrijwilligers hebben al lang hun 25 jarig redactie of  bezorger jubileum er op zit-
ten maar nog steeds doen ze het graag, gratis voor niets. 
Het drukken en sorteren op wijk van de bijna 700 bladen, gebeurt bij drukkerij Gerja in 
Waarland. Daaraan zijn uiteraard wel kosten voor de kerk verbonden. Ook hebben we 
te maken  met de portokosten voor de ontvangers van ons blad die ver buiten Schagen 
wonen.  
Bij het zoeken naar bezuinigingsposten, twee jaar geleden, passeerden ook de kosten 
van het kerkblad de revue. Ons, medewerkers aan Onze Kerk,  is toen gevraagd of wij 
niet een kosten neutraal kerkblad konden maken. Die uitdaging hebben we aangeno-
men vertrouwend op uw medewerking. 
Een aantal jaren geleden werden de productiekosten voor een groot deel opgevangen 
door de inkomsten van adverteerders. Helaas neemt het aantal advertenties jaarlijks 
af. Wanneer het met die inkomsten een blad  zouden moeten maken komen we niet 
verder dan 2 nummers per jaar.   
Daarom zijn we vorig jaar voor het eerst  gestart u te vragen 10 euro te doneren als 
tegenprestatie voor het ontvangen van het kerkblad. Dit verzoek herhaal ik nu ook 
dit jaar. In het blad van deze maand is een formulier ingesloten wat u ingevuld en 
ondertekend naar uw bank kan sturen. Wij vertrouwen er op dat u ons wilt meehel-
pen de kosten van ons blad  te beperken.  
U kunt natuurlijk ook aangeven dat u  het kerkblad digitaal wilt lezen via onze website. 



Tien procent van onze gemeenteleden maakt van deze optie gebruik. Wanneer u uw 
e-mail adres bij ons achterlaat zorgen wij er voor dat u een bericht per e-mail krijgt 
wanneer een nieuw blad beschikbaar is.  
Helpt u mee om de kosten van ons kerkblad v oor de kerk zo laag mogelijk te houden? 
Namens de makers en bezorgers van ons blad en uiteindelijk de kerkrentmeesters, 
hartelijk dank!  

VAN DE REDACTIE (II) 

Wim Voorbraak 
 
U als regelmatige lezer van ons blad heeft al lang ontdekt dat we een vaste volgorde 
volgen voor de artikelen in ons blad. Na de overdenking volgt een blok waarin de 
kerkdiensten worden aangekondigd voor de komende periode, daarna staan we stil bij 
het lief en leed in onze gemeente. Vervolgens berichten we u over wat er in onze ker-
kelijke organisatie allemaal gebeurt, het werk van de raden en commissies. We beslui-
ten met informatie over die dingen waar wij als kerk(gebouw) betrokken zijn  maar die 
we niet vanuit de kerk organiseren. We sluiten af met een chronologische opsomming 
van alle activiteiten! 
Voor één keer is de volgorde anders. De PKN bestaat deze zomer 10 jaar. Verschillen-
de van u hebben misschien de kerkdienst in Nijkerk op TV gezien waarbij ook onze 
koning en koningin aanwezig waren. 
Ter gelegenheid hiervan heeft de landelijk secretaris van de PKN acht brieven geschre-
ven die allemaal te vinden zijn op de website van de PKN www.pkn.nl. Behalve de brief 
aan de gemeente die we hieronder afdrukken heeft Ds. Plaisier brieven geschreven 
naar de kerkenraad, naar een ambtsdrager, naar een predikant, naar de classis, naar 
de bisschoppen en naar een pionier. Een pionier is een kerkelijk werker die vanuit de 
PKN werkt in een gebied waar geen kerk is. 
Deze brief aan de gemeente is eigenlijk een beetje te lang voor ons blad maar op ver-
zoek van Ds Michiel Aten nemen we hem toch op, juist vanwege de inhoud. Zie het 
ook in relatie met de kerkdienst die we 5 oktober gehad hebben waarin we samen 
nadachten over de “kerk van morgen”. 
We kijken in dit nummer van Onze Kerk met foto’s en bijdragen nog even terug op wat 
achter ons ligt. Na een gevarieerde start van het winterseizoen met in september en 
begin oktober, elke week weer een ander type dienst ,zijn we nu weer in wat rustiger 
vaarwater beland, met meer voorspelbare diensten. Steeds om 10 uur, want u heeft 
het inmiddels gemerkt: het is herfst! 
We hebben hem een tijdje gemist. Maar Gert Scholten de geestelijk verzorger van het 
Gemini Ziekenhuis, maar inmiddels ook predikant in Andijk, komt weer langs, evenals 
collega Timmermans van het MCA. Daarnaast onze eigen voorgangers. Zondag 26 ok-
tober wordt Hidde Woudstra gedoopt. Onze cantorij verleent medewerking aan deze 

http://www.pkn.nl/


feestelijke dienst. Zondag 16 november halen we de band met Valkkoog aan weer aan. 
We kerken dan daar. 

KERKDIENST IN EENIGENBURG 

Nelie Wagenaar 
Op 19 oktober is er een parallel kerkdienst “tussen kerk en kunst”in ons mooie kerkje 
in Eenigenburg. De voorganger is Louise Kooiman en medewerking wordt verleend 
door kunstenares Henny Schutte, die een aantal schilderijen laat zien over natuur en 
bomen. Zij vertelt ook wat haar inspireert om te schilderen. Het thema is: De natuur 
doorgeven met bomen. Organist is dhr. Ed van Loon.  
De volgende dienst is met Kerst op 25 december met ds. Klaas Henk Ubels en het 
Eenigenburger gemengd koor. 
Iedereen is van harte welkom! 

AAN U ALS PLAATSELIJKE GEMEENTE  

Brief over het ambt van de secretaris van de PKN Ds. Arjan Plaisier 
 
Beste gemeenteleden, 

 
De kerk heeft een hart en een ziel.  
Die kan overal kloppen.  
Het gaat erom die hartklop te horen. 
 
Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, 
ouderlingen en diakenen. Ambtsdragers, noemen 
we ze. Een tijdje geleden maakte ik een rondje langs een aantal kerkenraden om te 
vragen hoe het vandaag de dag met de ambtsdragers en hun ambt stond. Dat leverde 
veel mooie en ontroerende verhalen op. Maar ook verhalen van moeite en zelfs ver-
driet. Wat dat laatste betreft: in de synode hebben we het over ‘knelpunten en uitda-
gingen’ rond het ambt gehad. Dat zegt genoeg. ‘We hebben een nieuwe ambtstheolo-
gie nodig’, werd toen zelfs gezegd.  
Dat laatste zou best kunnen, maar we kunnen het paard ook achter de wagen span-
nen. Volgens mij hebben veel vragen over ‘het ambt’ vooral te maken met de vraag 
wat eigenlijk een kerk, een gemeente is. Je kunt je wel druk maken over het ambt, 
maar wat helpt dat, wanneer we het zicht op wat een gemeente is kwijt zijn? Om het 
maar eerlijk te zeggen: ik heb het idee dat dit laatste een gevaar is dat niet denkbeel-
dig is. En daarom schrijf ik u deze brief. Ik beschouw deze brief zelfs als de basis voor 
alle brieven die ik over het ambt schrijf.  
 
 
  



De kerk 
Er bestaat nog steeds een hardnekkig beeld om bij kerk te denken aan de organisatie, 
het gebouw, regelingen, financiën, enzovoort. Natuurlijk is een kerk ook een organisa-
tie, maar daarmee heb je de kern niet te pakken. De kerk is in de eerste plaats een 
geloofsgemeenschap, een samenleving van zusters en broeder in Christus’ naam. Mid-
den in de wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van Jezus 
zijn. De kerk is niet begonnen als organisatie maar als een levende gemeenschap. Lees 
maar wat er over de eerste gemeente in de Bijbel staat: 
De leerlingen van Jezus … bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vorm-
den een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed (Hand. 2:42).  
 
De inhoud 
Deze tekst helpt om de kerk onder het stof van de gewoonte tevoorschijn te laten 
komen. Het staat er met zoveel woorden dat die eerste kerk een geloofsgemeenschap 
is. Hoe die gemeenschap er precies uitzag, staat er niet bij. Wel horen er een paar 
dingen bij, die wezenlijk zijn, en waar een kerk mee staat of valt. Daarom leg ik die 
graag aan u voor. Er staat dat de leerlingen van Jezus trouw bleven aan het onderricht 
van de apostelen. Wat moet je je daar bij voorstellen? Bijvoorbeeld dit: één van de 
apostelen, Petrus, had net een preek gehouden over Jezus. Hij verkondigde dat Jezus 
aan een kruis was geslagen maar door God tot leven is gewekt. ‘Hij is door God als 
Heer en Messias aangesteld’. Dat raakte de toehoorders diep. Velen bekeerden zich en 
gingen in deze Jezus geloven. Zo is het nog steeds. Wat is de kerk? Dat is een dak bo-
ven het evangelie. Onder dat dak komen we samen om te horen wat nergens anders 
te horen is. Over Jezus, die bereid was aan het kruis te gaan, die is opgestaan en die 
ons raakt door de heilige Geest. We horen er woorden van apostelen en profeten die 
ons hart laten branden en die ons de schellen van de ogen doen vallen. Een kerk is 
eenvoudigweg een plaats om die woorden te horen en de betekenis ervan steeds die-
per op je te laten inwerken.  
 
Het brood 
Dan wordt er ook gesproken over het breken van het brood. Wat een prachtige uit-
drukking. De kerk is een plaats van ontmoeting en dat doe je bijvoorbeeld door samen 
‘het brood te breken’, te eten dus. Met een heuse kookdominee in onze kerk komen 
we er steeds meer achter hoe belangrijk dat is. Je kunt bij die uitdrukking ook denken 
aan het heilig avondmaal. We delen brood en wijn en worden zo verbonden met het 
lichaam en het bloed van Christus. De Heer heeft ons deze unieke tekenen geschonken 
en hij heeft ons aangemoedigd dit brood en deze wijn met elkaar te blijven delen tot 
de dag dat hij terugkeert. Voor het gevoel van veel mensen zijn we in onze protestant-
se kerken erg ‘praterig’. Rond de tafel van de Heer worden we stil. Daar geven we 
onszelf aan de Heer en daar ontdekken we elkaar opnieuw als broeders en zusters.  
 
 



Het gebed 
Ten slotte wordt het gebed genoemd. Ook dat is wezenlijk voor een kerk. Het is de 
plaats om je te concentreren op waar het ten diepste om gaat en je hart te openen 
voor God. In een hectische wereld waarin van alles op ons afkomt, ook in onze huizen, 
komen we bij elkaar om stil te worden voor God. Om God te aanbidden als de Eeuwige 
en Hem te danken voor al zijn goede gaven. Om te vragen om vergeving en vernieu-
wing. Om voor elkaar te bidden, soms heel persoonlijk, maar ook voor de mensen om 
ons heen, dichtbij en veraf.  
 
Vele vormen 
Dit is kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door de tekenen van 
Christus en door het gebed. Daar heb je nu een kerk voor nodig. Misschien moeten we 
die kerk opnieuw ontdekken. Vaak zien we door de bomen het bos niet meer. Dat veel 
mensen afknappen op de kerk komt misschien omdat er veel organisatie is en weinig 
hart, veel instituut en weinig ziel. De kerk opnieuw ontdekken, dat is de kerk van een 
kerkdienst op zondagmorgen onder leiding van een dominee. Maar het is ook een 
gespreksgroep van jongeren die spreken over geloof en leven. Het is een groep ge-
meenteleden die in een koor zingen. Het is een huisgemeente waar de Bijbel wordt 
gelezen. Het een groep gemeenteleden die helpen bij de voedselbank. Dat alles kan 
overal: in kerken, in huizen, in zaaltjes, in een kroeg. De kerk heeft een hart en een 
ziel. Die kan overal kloppen. Het gaat erom die hartklop te horen.  
 
Ambt van alle gelovigen 

Aan het slot van deze brief wil ik graag nog iets kwijt. Ik gaf eerder aan dat we het in 
onze kerk over de ambten hebben, over de predikant, de ouderling en de diaken. Het 
eerste echter dat je over het ambt moet zeggen, is dat elke gedoopte christen een 
ambt heeft. Dat noemen we in onze kerk het ambt van alle gelovigen. U bent geen 
onmondige gelovigen die worden bediend door ambtsdragers. Door de Geest weet u 
van God en bent u medewerkers van God. Priesters en koningen noemde Petrus de 
gemeenteleden (1 Petr. 2:9). En Paulus had het over de gaven van de Geest die aan 
iedereen worden uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, 
bouwen elkaar op en helpen elkaar om samen gemeente te zijn, naar binnen en naar 
buiten. Er is dus een ambt van alle gelovigen. Vervolgens zijn er ook bijzondere amb-
ten. Daar heb ik het nog wel in een andere brief over.  
Een aantal gemeenten ken ik van dichtbij, de meeste niet. Ik hoop dat u, ook als het tij 
tegenzit, met elkaar de kerk als geloofsgemeenschap opnieuw mag ontdekken. En dat 
u opnieuw het voorrecht ervaart van die gemeenschap een levend lid te mogen zijn. Ik 
wens u daarbij veel Geest en kracht toe.  
 
Met vriendelijke groet,  
Dr. Arjan Plaisier,  
scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland  



 
Bezoek ook eens de website van de PKN: www.pkn.nl/ambt .Reacties op deze brief  
REACTIES NAAR synodesecretariaat@pkn.nl of Dr. A.J. Plaisier, Postbus 8504,3503 RM Utrecht 

 

MEELEVEN  

Michiel Aten en Louise Kooiman 

In onze gemeente gebeurt het dat mensen na jarenlang een relatie te hebben gehad, 
uit elkaar gaan, gaan scheiden. Men groeit uit elkaar of de liefde lijkt te zijn gedoofd.  
Dat is pijnlijk en verdrietig.  Wij leven mee met diegene die dat treft. Dat zij zich in hun 
verdriet en soms ook boosheid, gedragen mogen weten door de liefde van mensen om 
hen heen en de trouw van God.  
Wij leven mee met alle jonge gezinnen wiens kinderen weer zijn begonnen met het 
nieuwe schooljaar, start op een andere school of de deur uit zijn om elders te stude-
ren. Het is goed om je kinderen los te laten, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen 
en hun eigen weg kunnen vinden. Maar voor ouders vraagt het vertrouwen om het 
over te geven. Wij wensen ouders en grootouders dit vertrouwen toe. 

Willeke van Treuren is nu weer thuis na een week ziekenhuis en een week in Magnus-
hof. Ze gaat vooruit gelukkig. We wensen haar alle goeds toe bij het herstel en hopen 
dat we haar weer gauw mogen ontmoeten bij de zondagse kerkdiensten! 
Op dit moment ligt Piet Groenia in het MCA. Zijn toestand is nogal zorgelijk. De familie 
Groenia heeft ons gevraagd om vooral ook voor hen te bidden. Wij wensen Piet en zijn 

vrouw Joke en de kinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze zware tijd.  
  
VOORBEDENBOEK 

Wim Voorbraak 
In de hal van de kerk vindt u elke zondag voorafgaande aan de dienst het zogenaamde 
“voorbedenboek”,  zo noemen wij het. In andere kerken wordt het wel gebedsinten-
tieboek genoemd.  Via dit boek  kunt u een verzoek doen aan de voorganger om in zijn 
of haar gebed aandacht te besteden aan iets wat de voorganger normaliter niet kan 
weten. Ik noem als voorbeeld  het bidden om Gods aandacht bij een ziekenhuisopna-
me, een ernstige ziekte of ook  het danken voor herstel of een “zoveel jarig huwe-
lijks”jubileum. De ouderling neemt vlak voor de dienst deze wensen mee naar binnen 
en overlegt die dan met de voorganger. De laatste maanden blijft dit boek nagenoeg 
leeg. Vandaar dat ik het nog eens noem. 
In het verlengde hiervan maak ik u ook nog graag attent op de schaal met lichtjes voor 
in de kerk.  Met het aansteken van een lichtje geeft u voor u als kerkbezoeker aan dat 
u in gedachten bij iemand bent met u wellicht graag  op dat moment samen in de kerk 
had willen zitten 

http://www.pkn.nl/ambt%20.Reacties


STARTZONDAG 

Nynke Meijer 
Op de startzondag gingen 
we op de fiets naar een 
boerderij. Daar aten we 
soep en brood. Er was een 
hele grote tuin waar veel 
groente groeide. Er waren 
ook veel bramen die vond 
ik wel lekker. We kregen 
ook op het laatst peren 
mee. En in de tuin was een 
bubbelbad. We gingen blik 
gooien we deden ook nog 
kup. Jitse, ik, René en Wij-
nand waren een team en 
Justa, Michiel en nog twee 
mensen  Dat was heel leuk. 
Mijn team had gewonnen. 
Het was jammer dat er zo 
weinig kinderen waren, 
want dat zal nog leuker zijn 
dan het nu was. 
 

 

WAT ONGEZEGD BLEEF IN DE KERKDIENST VAN 5 OKTOBER  

Michiel Aten 
 
Op zondag 5 oktober was er in de Grote Kerk een kerkdienst waaraan de gespreks-
groep 30+ mee deed. We hoorden na afloop veel positieve reacties op de kerkdienst 
en ook op de openheid waarin de groep dertigers de oudere generaties ontmoette 
toen wij spraken over de vraag: hoe gaan we verder als kerk in deze tijd? Daar valt nog 
heel veel over te praten en dat moeten we ook zeker blijven doen. 
In de aanloop naar deze dienst kwam ik deze leuke tekst tegen; ik was van plan om 
hem te gebruiken voor de preek, maar de preek ging te lang duren. Ik geef hem hier-
onder weer. 
 
Twee onderzoekers noemen de kerk van de toekomst in nieuwe woorden. Ze hebben 
het over de oase. 



Ze zeggen het zo:  “We moeten de omslag in denken maken, van ‘het werven van le-
den’ naar het organiseren van plaatsen waar iets van het heil ervaren kan worden. We 
kiezen hier voor het woord ‘oase’.  
De kerk bestaat uit oases om op verhaal te komen, tot rust te komen, energie op te 
doen, je te bezinnen op de levensvragen, anderen te ontmoeten, om te zien naar an-
deren en de handen uit de mouwen te steken, om vreugde en verdriet te delen of God 
te aanbidden.” 
De oude vertrouwde vormen van kerk zijn zullen de komende jaren krimpen. 
Maar er is ook kans voor vernieuwing. Het lijkt een last, maar noemde Jezus dat niet 
anders? Het juk dat Jezus noemt, is zacht en zijn last is licht. 
Vaak wordt dit juk opgevat als een individueel juk. Denk aan een stok die op de schou-
der gelegd wordt waarmee je gemakkelijker een zware last, bijvoorbeeld twee em-
mers water, kunt dragen. Maar volgens een andere interpretatie spreekt Jezus hier 
over een ossenjuk.  Ossen werden vroeger gebruikt om het land te ploegen. Boeren 
gebruikten ossen vaak in tweetallen.  
Een oudere, ervaren os werd dan naast een jongere os gezet. De jonge ossen hadden 
namelijk de neiging om te snel te lopen, waardoor ze het eind van de lange werkdag 
niet zouden halen. Dit beeld kan ter inspiratie dienen voor 55-plussers, die zich afvra-
gen wat zij kunnen doen voor de toekomst van de kerk. Bouwen aan relaties met jon-
gere generaties zou een goede keuze zijn. 
 

EEN GEWONE KERKGANGER IN EEN BIJZONDERE DIENST  

Leen van den Donker 
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: degenen die er niet waren in de kerk-
dienst van zondagmorgen 5 oktober jl. hebben echt wat gemist. De dienst begon om 
11 uur, wat op zichzelf geen slechte tijd is, al waren veel aanwezigen het er over eens 
dat één keer in de maand een goede gedachte is. We zijn al sinds eeuwen gewend aan 
10 uur, nietwaar. En dat is wat mij opviel in deze dienst: door alles heen zijn jong en 
oud nog zeer gehecht aan vaste gewoontes. De preek van Michiel Aten duurde precies 
de hem toegemeten tijd van 5 minuten. Wat kan men veel zeggen in korte tijd! Vroe-
ger duurde een preek zó lang dat een tussenzang nodig was om iedereen weer bij de 
les te krijgen. Ook in deze dienst had ik het gevoel dat onze Heer een beetje met ons 
speelde. Hij liet zijn prachtige zonnestralen precies op het projectiescherm vallen, 
waardoor niets te zien was, maar wel beter geluisterd werd naar het lied van Sela. 
Toen de kinderen naar voren werden geroepen dacht ik meteen: daar staat ons toe-
komstig kinderkoor!  Op enig moment kreeg ‘de gemeente’ gelegenheid met elkaar te 
spreken. Een geweldig idee! Had je eindelijk het gevoel daadwerkelijk mee te kunnen 
praten over heel veel dingen. De onderwerpen, die op gele briefjes werden vastge-
legd, zijn van aantal en variatie zo groot, dat elk onderwerp een hoofdstuk apart zou 



kunnen zijn in ons kerkblad. De opmerkingen zullen zuinig bewaard worden! Het voert 
te ver om ze hier te noemen, maar een enkele vraagt de aandacht: mooie muziek bij 
het binnenkomen van de kerk; benut elkaars talent, meer blijdschap. Deze dienst zal 
zeker een staartje krijgen. Tot slot trof mij in het dankgebed van Michiel deze woor-

den: dank Heer, dat deze ge-
meente het lef heeft om in ge-
sprek te zijn met elkaar over 
deze dingen. 

RAAD VAN KERKEN 

Adrie Rozing 

Het was goed, om op Vredes-
zondag met zó veel mensen 
samen te zijn in de Grote Kerk 
op de Markt. 
(Er waren nog maar enkele vrije 
plaatsen in deze herberg) 
In het kerkblad van de PG Zijpe 
lees ik: Geloof draag je zingend 
over. (Volgens een oude Schotse 
missionaris).  Daar mogen de 
goede, inspirerend gesproken 
woorden wel aan toegevoegd 
worden. Het koor, de dirigent, 
de organist, de voorgangers,  de 
aanwezigen, we hebben gemusi-
ceerd, gesproken,  geluisterd, 
elkaar  ons ‘geloof in vrede’ 
overgedragen, gesterkt.    
We hebben met onze gaven 
tijdens  de collecte laten zien, 
waar we voor staan: Wij willen 
vrede. 
Dichtbij voor onszelf, maar ook 
voor anderen, ver weg. 
Dat mag wat kosten, daar heb-
ben we wat voor over, ook fi-
nancieel. 
De collecte heeft € 500,78 opge-
bracht! 



Na afloop van de viering konden we onder het genot van een kopje koffie/thee zalig 
bijpraten, elkaar ontmoeten.  
En toen lazen we ook nog in het Schager Weekblad bijgaande column! 
Zo krijgt de Vredesweek inderdaad zin!  
  
Namens de Raad van Kerken Schagen e.o. bedank ik u allen voor alles wat u gedaan 
hebt. 
Om alvast te noteren:  
De eerstvolgende oecumenische viering is op zondag, 25 januari 2015. 
En : Ook op 25 januari zal ’s middags weer een BIJBELQUIZ gehouden worden. 
 
Namens de Raad van Kerken Schagen e.o.  
Vriendelijk groetend, Adrie Rozing, voorzitter. 

 

 
Het spel Kup gespeeld op starzondag bij de Nicolaashoeve.  

Vergelijk deze foto met de tekening van Nynke en alles wordt duidelijk. 

VAN DE SCRIBA 

Bernard Lucas 

In het  Moderamen  van 3 september jl. deelt Louise Kooiman het volgende mede over 
het project Kerst op de Markt. Het is een wandeling met beelden en geluiden vertel-
lende het kerstverhaal.  De omliggende dorpen maar ook de RK kerk in Schagen zelf 
heeft belangstelling getoond om hier aan mee te doen. Gezien de voorbereidingstijd 
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wordt het project doorgeschoven naar 2015. Er wordt  hiervoor vast 750 euro  gere-
serveerd voor de begroting 2015. Vervolgens vertelt zij over de geslaagde Openlucht-
dienst georganiseerd door de GK Krabbendam. Een voorstel is gedaan om een derge-
lijke dienst in breder verband in juni 2015 te organiseren. De PKN subsidieert deels de 
kosten van de dienst.  
Annemarie Ros en Heleen van Zanten hebben het initiatief genomen om alle kerken-
raadsleden uit te nodigen op dinsdagavond 21 oktober om gezamenlijk te eten in de 
Hans Leijdekkerszaal.  De opzet is om elkaar informeel te spreken wat bij kan dragen 
om de onderlinge betrokkenheid te vergroten. 
De Kerkenraad vergaderde op 24 september.  Nogal wat leden waren verhinderd, 
maar gelukkig was er net een meerderheid voor het nemen van besluiten. 
Naar aanleiding van de notulen is er gesproken over wie van de raden  verantwoorde-
lijk is  voor de viering van het Avondmaal. De diaconie zal met Michiel Aten in gesprek 
gaan over de praktische invulling van het Avondmaal.   
Wouter Vrolijk merkt op dat hij bij het volgend Moderamen tekst en uitleg wil geven 
over de reductie van de werktijd van Louise Kooiman van vier uur per week.  
Op 9 november zullen de volgende ambtsdragers (her)bevestigd worden: Wijnand 
Kramer als bestuurlijk ouderling, good old Jan Mechielsen als ouderling kerkrentmees-
ter, Bernard Lucas als scriba, Bote Nieuwland  en Annemarie Ros-Thijms als diaken.  De 
laatste drie tekenen voor een termijn van 2 jaar. De kerkenraad gaat met de voor-
dracht akkoord. 
Afscheid wordt genomen van Wim Voorbraak en Hans Udink.  Jullie worden vast erg 
bedankt voor de jarenlange inzet! En bedankt dat jullie bepaalde taken willen blijven 
uitvoeren! 
Dan ging de kerkenraad akkoord met het voorstel van de opzet van gezinsviering. De 
Raad voor Vieren en Leren denkt nog eens na of deze opzet ook met Kerstmorgen 
gewenst is. 
Er zijn diverse ideeën ingeleverd om geld te genereren.  De vraag doet zich voor welke 
personen deze ideeën gaan oppakken.  Ook worden er beleidsaanpassingen voorge-
steld. Deze worden verder in het moderamen besproken. 
In de rondvraag deelt Bote Nieuwland mede dat de diaconie een bezoek heeft ge-
bracht aan de Voedselbank in Anna Paulowna. Behalve de Voedselbank wordt ook 
Hospice Schagen  door de diaconie financieel ondersteund. 
Annemarie Voorbraak besluit de vergadering met het toepasselijke gedicht “Oktober” 
van Willem Wilmink.  
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Annemarie Voorbraak (avoorbraak@ziggo.nl, 0224 213665) 

Geld genereren  
 
Op dit moment wordt er al weer druk  gewerkt aan de begroting voor 2015. Elk jaar 
weer een puzzel. Elk jaar weer even slikken over de hoogte van het begrootte tekort. 
Elk jaar weer een zorg die we in de loop van het jaar weer een beetje kwijt raken, want 
ja alles gaat toch gewoon door. Hoe we er op dit moment voor staan leest u ongetwij-
feld elders. Wat ik toch wel onder uw aandacht wil brengen zijn de acties die zo ter-
loops door het jaar heen gehouden worden. We hebben natuurlijk de rom-
mel/kunstmarkt gehad, de dames van de boeken zijn het hele jaar druk met de ver-
koop, we hebben gefietst voor de RABO.  Dan heb ik afgelopen week mijn 63e tas ge-
maakt en de herfst is begonnen dus de speculaas is ook weer in aantocht. Heeft u ze al 
gezien? De nieuwe tassen gemaakt van een jute tas van de grootgrutter. Uit elkaar 
gehaald, opgeleukt, voorzien van een voering en weer in elkaar gezet. Heel leuk werk, 
maar alleen geslaagd als anderen de tas willen aanschaffen. Ze kosten € 12,50, voor 
een “Mondriaan” betaalt u € 15,-- en het hele bedrag gaat naar  de kerk.  Datzelfde 
geldt voor de speculaas. Ik maak “echte”roomboter speculaas, ruim 250 gram, voor    
€ 4,00. Ook dat bedrag gaat in zijn geheel naar de kerk.   
Lijkt het u wat? Lekker smullen of een leuke tas? Het zijn ook leuke cadeautjes. U mag 
mij bellen of mailen en het wordt geregeld. Doet u mee? 

VAN DE ADMINISTRATEUR 

Brenda Plak 
 
Onderweg kerken Eenigenburg 2014 
De in juli en augustus gehouden Onderweg Kerken Eenigenburg hebben een bedrag 
opgebracht van € 250,92 
 
Concerten Eenigenburg 1e halfjaar 2014 
De in Eenigenburg gehouden concerten in het 1e halfjaar van 2014 hebben een netto 
bedrag opgeleverd ad € 1.023,28 
 
Opbrengsten Westfriese Marktdagen 2014 
De opbrengst van de Westfriese donderdagen bedraagt bruto € 1.571,32 dit is inclu-
sief het wc busje en het busje in de kerk.   
 
 

mailto:avoorbraak@ziggo.nl
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Opbrengst Collectes 3e kwartaal 

3e kwartaal 2014 

 
1e 2e Totaal  kerk diaconie diaconie afdracht 

      
afdracht 

  
6-7-2014 € 89,60 € 82,91 € 172,51 € 89,60 

  
€ 82,91 JOP 

13-7-2014 € 105,25 € 88,55 € 193,80 € 105,25 € 88,55 
   

20-7-2014 € 103,72 € 110,70 € 214,42 € 103,72 € 110,70 
   

27-7-2014 € 95,40 € 103,05 € 198,45 € 95,40 € 103,05 
   

3-8-2014 € 92,55 € 87,40 € 179,95 € 92,55 € 87,40 
   

27-4-2014 € 28,50 € 21,35 € 49,85 € 28,50 € 21,35 
  

op 05-08-2014 in 
kluis aangetrof-
fen; collecte 
Eenigenburg 

10-aug € 110,97 € 96,79 € 207,76 € 110,97 € 96,79 
   

17-8-2014 € 137,15 € 116,15 € 253,30 € 137,15 
 

€ 116,15 
 

Stg. Dorcas 

24-8-2014 € 93,90 € 87,45 € 181,35 € 93,90 € 87,45 
   

31-8-2014 € 80,00 € 75,95 € 155,95 € 80,00 € 75,95 
   

7-9-2014 € 148,48 
 

€ 148,48 € 148,48 
    

14-9-2014 € 76,55 
 

€ 76,55 
   

€ 76,55 
vrienden van de 
Magnushof 

21-9-2014 € 500,78 
 

€ 500,78 
   

€ 500,78 
Raad van Kerken 
Pax  

28-9-2014 € 99,29 € 93,49 € 192,78 € 99,29 € 93,49 
   

         
Totaal  € 1.762,14 € 963,79 € 2.725,93 € 1.184,81 € 764,73 € 116,15 € 660,24 

 

KERSTKOOR 

Wijnand Kramer, dirigent Kerstkoor 
 
Oktober is weer begonnen, we gaan dus weer van start, als vanouds, met de repetities 
van het kerstkoor. Ook dit jaar is de pianobegeleiding in handen van Wim Rijnsburger. 
Wim kan niet bij elke repetitie aanwezig zijn, maar dat zal de pret en de kwaliteit niet 
drukken, a capella komen we een heel eind. 
 
Met het koor zullen we in de kerstnacht 24 december zingen in de dienst op de Markt. 
Ook zullen we op donderdag avond 18 december zingen in een kerstdienst in Caegsta-
te. Evenals vorig jaar zullen we deelnemen aan het benefiet kerstconcert voor het 
Platform Grenzeloos Schagen, op vrijdag 19 december, samen met de Harmonie en 
het koor St Gregorius van de Christoforuskerk 
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We repeteren op  de zondagen 19 oktober, 26 oktober, 2 november, 9 november , 16 
november, 30 november, 7 december  en 14 december  steeds om 11.30 uur 
NB op zondag 23 november is er geen repetitie in verband met Eeuwigheidzondag. 
 
Deelname aan het kerstkoor is weer € 10,00 p.p. die ten goede zal komen aan een of 
meerdere bij Platform Grenzeloos Schagen aangesloten doelen. De afrekening van de 
inschrijving kan geschieden op de eerste repetitie. Vergeet u dan niet het geld mee te 
nemen?  
 
Opgaven bij  Wijnand Kramer, Eksterstraat 39,1742 EM Schagen, Tel: 0224 296094 
Ik hoop op veel deelnemers en verheug me al op de vele muzikale momenten die we 
met elkaar zullen doorbrengen. 

OUDERENBEZOEK 

Ineke Schenk 

Op 26 nov. om 19.30 uur  worden de adressen weer verdeel onder de oude-
renbezoek medewerksters. De koffie staat klaar.. 
TOERUSTING 

Louise Kooiman 

Dit najaar is er een mogelijkheid om een toerusting te volgen om bezoekwerk te doen. 
Wat er o.a. aan de orde komt is: 
- Hoe maak ik contact met de mensen? 
- Hoe voer ik een goed gesprek.  
- Hoe ga ik om met thema’s als rouw (scheiding, overlijden, suïcide, dementie)  geloof, 
maar ook angst en boosheid. 
- Wat zijn mijn eigen grenzen en wanneer verwijs ik door? 
Ook uw eigen vragen kunnen aan de orde komen. 
De toerusting wordt gegeven in de Grote kerk op de Markt op een avond in november, 
december en in januari. 
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich opgeven bij Louise Kooiman tel. 0228-
592970. 

BIJBELS KOKEN 

Op 28 november gaan we weer aan de slag met elkaar. We willen met een aantal 
mensen een maaltijd gaan maken, geïnspireerd op Bijbelse verhalen. Kom gerust een 
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keer langs of help mee met de voorbereidingen! 
Opgave bij Truus Folkertsma 0224-298403 of Magda Witte 0224-298915 

 
GESPREKSGROEPEN 

Louise Kooiman 
 
Ouderengespreksgroep 
Op dinsdag 12  november 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: Gedenken 
November is de maand dat wij de mensen in de kerk gedenken die niet meer bij ons 
zijn. Gedenken doen we in velerlei vormen en lijkt naar het verleden te wijzen. Maar 
het gaat in veel gevallen ook over het heden en de toekomst. 
Iedereen is van harte welkom om daar samen over door te praten. 
 
Bijbelgespreksgroep  
Op woensdag 19 november is de volgende bijbelgesprekskring in de Grote kerk op de 
Markt. We beginnen om 14.00 uur.  

Het thema zal zijn: Vervolg van 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 van harte welkom. 

ZWO 

Henk Nicolai, Henk Rieffe en Kees Vestering 

Het is bijna een jaar geleden dat op 17 november 2013 Ilja en Marleen Anthonissen 
vanuit onze gemeente zijn uitgezonden naar Jeruzalem. Het heeft toen nog wel een 
paar maanden geduurd voor ze echt konden vertrekken, maar inmiddels wonen ze 
daar. In hun weblog schrijven ze hoe ze daar leven. Dit doen zij op een leuke manier. 
Op dit moment hebben zich ongeveer 130 mensen geabonneerd op hun weblog. U 
kunt zich via onderstaand adres abonneren: 
http://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers/ilja-en-marleen-
anthonissen  
In deze weblogs kunt u lezen hoe zij wonen en wat het betekent te leven in Jeruzalem. 
Hun huis heeft een veilige kamer, met stalen luiken voor de ramen en een stalen deur. 
Hierin trekken ze zich terug wanneer het luchtalarm klinkt. De kinderen vroegen zich 
af hoe ze moeten handelen als ze buiten zijn. Het is belangrijk dat er in spannende 
tijden in de voorbeden voor hun gebeden wordt.   

http://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers/ilja-en-marleen-anthonissen
http://www.kerkinactie.nl/projecten/uitgezonden-medewerkers/ilja-en-marleen-anthonissen
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Uit hun laatste weblog, geschreven op 4 oktober, een korte impressie wat het bete-
kent te leven in een joodse staat. 
“Maar nu is het herfstfeestdagenseizoen begonnen met vorige week Rosh Hashana 
(Joods Nieuwjaar), dit weekend Yom Kippoer (Grote Verzoendag) en Eid (het 
Offerfeest van de moslims) en komende week Soekkot (Loofhuttenfeest). Dat 
betekent in totaal ruim twee weken vakantie voor onze kids.”  

Van deze periode maken ze gebruik om het land te verkennen, wat ze als uitgezonden 
medewerkers moeten doen, maar om dit te kunnen doen moeten ze wel schipperen 
met hun werktijden. Zij werken bij christelijke instellingen die deze feesten niet 
hebben en daarom gewoon doorwerken. 

We zeggen: lees hun weblog. Ook te bereiken via de link op de homepage van onze 
website www.pgschagen.nl 

STICHTING SCHAGEN –ROEMENIË  

Leo Witte 
 
Het is al weer een poosje geleden dat 
ik een stukje geschreven heb over 
onze activiteiten. Dat betekent niet 
dat er niets gebeurt. Er lag nog een 
flinke voorraad kleding van voor de 
zomer dat nog uitgezocht moest 
worden. Daar wordt door de dames 
heel hard aan gewerkt en die stapel 
wordt kleiner. De stapel die gereed is 
wordt dan ook steeds groter. Het 
wordt alweer een beetje puzzelen om 
een periode te vinden dat we het 
weg kunnen brengen. Het wordt ze-
ker een halve oplegger vol. 
Na de schoolvakantie is er ook al 21 
m3 aan schoolmeubilair, schoolbor-

den en een aantal fietsen naar Roemenie toe gegaan. Met een aantal hulpvaardige 
gemeenteleden was het een fluitje van een cent om dat in te laden. Bedankt daarvoor.  
De mails van de directrice van het kindertehuis blijven echter wel regelmatig komen, 
Zo is er een verzoek of we binnenkort kleding voor de jongeren hebben. Bij deze jon-
geren heeft kleding een korte levensduur. Ook het verzoek om multivitaminen komt 
elk jaar terug. 
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Van het voorjaar had ze een dringend verzoek om hulp omdat de overheid voor een 
deel niet over de brug kwam met de broodnodige vergoeding voor het eten en drinken 
voor de kinderen/jongeren. Dankzij giften kunnen we haar hierbij helpen. Bovendien 
komt dat geld niet via de overheid en kan ze het op de lokale markt besteden in plaats 
van bij de door de overheid aangegeven organisatie. Daardoor kan ze voor hetzelfde 
geld veel meer inkopen. Ook daarvoor natuurlijk heel erg bedankt. 
Om aan financiën te komen verkopen we kerstkaarten in de hal van de kerk en u kunt 
daarvan half november een berichtje op de mededelingen verwachten. In december 
hebben we dan weer de Goede doelenmarkt (12 en 13 december) in de kerk. 
We zijn gewoon blij dat we de mensen, en vooral de kinderen/jongeren met een be-
perking, kunnen helpen. Dank u wel dat u ons daarbij steunt. 

Willibrordusvesper Haringhuizen 

De Voorbereidingscommissie 
 
5 oktober 2014 
‘Nu de avond valt, laat uw licht ons leiden’ zingen we samen met de Cantorij van Julia-
nadorp o.l.v. Coby Moens. Haar man, ds. Johan Moens spreekt inleidende woorden op 
de lezingen en de gebeden. Ronald van der Veen ontlokt prachtig orgelspel aan het 
orgel waar - helaas nog - veel aan mankeert. Na het doven van de tafelkaarsen - het 
Licht van het Woord- zingen we samen met de cantorij ‘Nu hier de avond valt, laat uw 
licht ons leiden. 
 

7 september 2014 
Met ons nieuwe kostersechtpaar 
startten wij het 19e seizoen. Ds. 
Catrinus Corporaal sprak indrin-
gende woorden over het verhaal 
van de tien melaatsen. Eén keer-
de na zijn verplichtingen in de 
tempel terug om god te danken. 
Niet vlekkeloos, maar toch heel 
mooi klonk het Evangeliemotet 
‘Zijn niet de tien gereinigd’ van 
Willem Vogel. 

 
De kerk is op 5 oktober om 4 uur open, tien voor 5 luidt de klok en de viering begint 
om 5 uur. Na afloop ontmoeten we elkaar bij koffie en thee. Dringend verzoek uw 
auto buiten het dorp te parkeren. 
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 ‘HET DOORGEVEN WAARD!’   

Vrouw & Geloofdagen Noord-Holland:  24 oktober (Wormer), 28 oktober (Heerhugo-
waard) en 7 november (Hoorn)  

 
Iedere vrouw neemt tijdens haar leven waardevolle dingen mee: prachtige talenten, 
bijzondere ervaringen, goede herinneringen, wijze woorden. Waarden, waar je aan 
vast houdt en waaraan je steun ontleent.  
Wat zijn de kostbaarheden die jij koestert en die je graag wilt delen en doorgeven? 
Wat heb jij van huis uit meegekregen, of in de loop van je leven je eigen gemaakt? Wat 
is je heilig?  
Inleiding en creatieve verwerking  
In de Vrouw & Geloof - Impulsdagen van 2014 komen deze vragen aan de orde en 
proberen we elkaar te helpen bij het vinden van onze waarden. We doen dat met be-
hulp van een inleiding op het thema en laten ons inspireren door de Bijbelse figuur 
Mirjam en korte pakkende verhalen van elders. In de middag is er ruimte om verder te 
praten over het thema of er op een creatieve manier mee bezig te zijn. We sluiten – 
net als voorgaande jaren – de dag af met een gezamenlijke liturgische viering.  
Drie dagen op drie verschillende plekken  
De Impulsdagen van de Werkgroep Vrouw & Geloof worden ook dit jaar weer gehou-
den op drie verschillende plekken in Noord-Holland. Vrijdag 24 oktober in Wormer 
(10.00-16.00 u.), dinsdag 28 oktober in Heerhugowaard (17.00-22.00 u.) en vrijdag 7 
november in Hoorn (10.00-16.00 u.).  
De dagen worden georganiseerd door vrijwilligers en gesponsord door zowel katholie-
ke als protestantse instellingen. Daardoor kan de deelnemersbijdrage laag blijven (€ 
15.- pp). Brood voor lunch of avondmaaltijd (28 oktober) graag zelf meenemen, wij 
zorgen voor soep, fruit en drinken.  
Voor wie: vrouwen uit verschillende kerken en belangstellenden van daar buiten.  
Meer informatie: Oecumenische Werkgroep Vrouw & Geloof p/a tel. 0229-842544.  
Aanmelding: per e-mail naar ‘vrouwengeloof@gmail.com’ of schriftelijk naar Werk-
groep Vrouw & Geloof p/a Karveel 10, 1625 EN Hoorn.  

 

WERELDWINKEL SCHAGEN   

Hans Nusink 

India centraal in de Wereldwinkel Schagen 
Het is weer zover. Prachtige cadeaus voor de kleine en de grotere beurs in de Wereld-
winkel Schagen. 
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Bijzonder zijn de houders voor waxinelichtjes geproduceerd in India. Deze worden 
gemaakt van sieraden, die herhaaldelijk gedragen zijn door vrouwen bij feestelijke 
gelegenheden als geboorteceremonies en bruiloften. Het is traditie dat ze op een ge-
geven moment kapotgeslagen worden en dan dienen als grondstof voor de waxine-
licht-houders. Het licht van het leven in een andere vorm. 
Dat licht schijnt ook in de ogen van de jongste mensjes, babies. De importeur van kle-
ding Sari brengt baby slofjes en draagdoeken voor de jongste aardbewoners op de 
markt. De doeken worden door thuisweefsters en –wevers in Tamil Nadu, een staat in 
Zuid-India, op trapgetouwen geweven. 
Kom naar de Wereldwinkel onder de toren van de kerk op de Markt in Schagen en 
aanschouw de prachtige kleuren van deze unieke producten. 
In de Wereldwinkel kunt u ook heel goed terecht voor Kerstpakketten. U kunt ze sa-
menstellen naar eigen inzicht en budget. Bestaande uit alleen foodproducten of een 
leuke combinatie met (een) cadeau-artikel(en). 

UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD 

Solveg Steur, namens de werkgroep, 
 

Zondag 26 oktober 2014 

in de Grote Kerk aan de Markt te Schagen 

 

Maart roert zijn staart 

en wij roeren in de pannen  

om voor u een heerlijke maaltijd te bereiden. 

 

Iedereen is van harte welkom! 

Komt u ook? 

 
Om circa 15.45 uur staan koffie en thee klaar, daarna begint de maaltijd en rond 18.00 
uur nemen we weer afscheid van elkaar. Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u 
gebruik maken van de 60+bus. U dient deze dan wel tijdig te bestellen. Indien u onze 
gast wilt zijn, geeft u zich dan direct op om teleurstelling te voorkomen.  
 
Opgave vóór woensdag 22 oktober 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.  
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MARTIN MANS ORGELCONCERT 16 NOVEMBER 

Johan van der Tuin 

Een unieke gebeurtenis in de Grote Kerk op de Markt 
in Schagen: Martin Mans bespeelt op 16 november 
2014 het mooie Van Dam orgel in de Grote Kerk! 
 
Martin Mans geeft jaarlijks overal in het land zo’n 
tweehonderd druk bezochte orgelconcerten. De in 
1965 op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-
Overflakkee geboren Martin Mans zat op 7-jarige leef-
tijd al achter het orgelklavier, op 11-jarige leeftijd 
begeleidde hij voor het eerst koren en een jaar later al 
werd hij kerkorganist in zijn geboorteplaats Melissant. 
Sinds 1995 is Mans organist van de Breepleinkerk in 
Rotterdam. Hij maakt regelmatig concertreizen door 
Europa, Canada, Amerika en Australië. Hij treedt ook 
op voor radio en tv (o.a. in ‘Nederland zingt’) en diri-

geert o.a. de Urker Mans Formatie, The Martin Mans Formation, het Zaans Interkerke-
lijk Mannenkoor ZIM en het Mannenkoor De Gouwestem. 
De kerk is open vanaf 15.00 uur, het concert begint om 15.30 uur. Uiteraard zijn er na 
afloop ook dvd’s en cd’s te koop. Voor slechts € 10 kan dit concert worden bijge-
woond. Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de Grote Kerk verkrijgbaar. 
Verdere informatie: e-mail  concertgroep@live.nl -  www.martinmans.nl – 
www.zingenenzo.com 

ACTIVITEITENROOSTER PG SCHAGEN OKTOBER-NOVEMBER 2014 

Datum Dag Bijeenkomst/Raad Begintijd Locatie 

19 oktober Zondag Repetitie Kerstkoor 11.30 uur Grote Kerk 

19 oktober Zondag 
Henk Boogaard brengt een  prachtig  

cabaretprogramma. 

15.00 uur Eenigenburg 

 23 oktober  Donderdag  Moderamen  20.00 uur  Grote Kerk 

26 oktober Zondag Repetitie Kerstkoor 11.30 uur Grote Kerk 

 26 oktober  Zondag  Gemeentemaaltijd  15.45 uur  Grote Kerk 
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28 oktober Dinsdag Vrouw en Geloof 17.00 uur 
Heerhugowaard-

Noord (Heilige Hart-

kerk, Middenweg 541) 

1704 BE   28 oktober  Dinsdag  Diaconale Raad  20.00 uur  Grote Kerk 

 28 oktober  Dinsdag  Henri Nouwen Kring “Eindelijk thuis”.  20.00 uur  Grote Kerk 

29 oktober Woensdag Pastorale Raad met bezoekmedewerkers 15.30 uur Grote Kerk 

2 november Zondag Repetitie Kerstkoor 11.30 uur Grote Kerk 

3 november Maandag College van kerkrentmeesters (db) 9.00 uur Grote Kerk 

 5 november  Woensdag  Inloopmorgen  10.00 uur  Grote Kerk 

9 november Zondag Repetitie Kerstkoor 11.30 uur Grote Kerk 

9 november Zondag 
Tuttalaforza  Dit kwintet laat u ook een heel 

andere kant van de accordeon horen. 

15.00 uur Eenigenburg*) 

11 november Dinsdag College van kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

12 november Woensdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

16 november Zondag Repetitie Kerstkoor 11.30 uur Grote Kerk 

16 november Zondag Orgelconcert Martin Mans; entree €10,- 15.30 uur Grote Kerk 

19 november Woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

19 november Woensdag Kerkenraad, begrotingen  20.00 uur  Grote Kerk 

23 november Zondag 
Geniet van Mélange  met  de mooiste liederen 

o.a  uit musical en  operette , maar ook prachtige 

chansons. 

15.00 uur Eenigenburg*) 

 25 november   Dinsdag Gespreksgroep over Henri Nouwen  20.00 uur  Grote Kerk 

26 november Woensdag Bijeenkomst Ouderenbezoekmedewerkers 19.30 uur Grote Kerk 

27 november 

2011 

Donderdag Pastorale Raad 19.30 uur Grote Kerk 

28 november Vrijdag Bijbels koken 
 

Grote Kerk 

30 november Zondag Repetitie Kerstkoor 11.30 uur Grote Kerk 
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 1 december Maandag  College van kerkrentmeesters 9.00 uur  Grote Kerk 

 4 december  Woensdag  Inloopmorgen  10.00uur  Grote Kerk 

 28 november   Vrijdag  Bijbels koken  14.30 uur  Grote Kerk 

9 december Dinsdag College van kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

 

 
 
*) Muziek in Eenigenburg. Toegang, koffie en thee zijn gratis. 
Aan de uitgang is een collecte De kerk gaat open om 14.30 uur 
Het is verstandig om op tijd te komen. Wilt u zoveel mogelijk 
parkeren aan één kant van de Surmenhuizerweg! 
 
 
 

Figuur 1 Veel belangstelling was er voor de solisten tijdens het Schagense "Rondje piano". 
 (Foto Annelies Baars) 



Dames- en herenkapsalon BREMER
ROOKARTIKELEN EN PARFUMERIEËN

Loet 29 - Telefoon 212761 Schagen
 

VAN HOVEN ELEKTRO

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

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

 Body Stress Release 

Ans Mulder-Bijl  0645611506 
www.bodystressreleaseschagerbrug.nl 

 

Body Stress is 
opgebouwde 
spierspanning. De 
veroorzaker van veel 
uiteenlopende 
klachten.   
Body Stress Release 
(BSR) is een prachtige 
techniek.  BSR zet het 
zelfhelend vermogen 
van uw lichaam aan de 
Body Stress weer los 
te laten. 
U gaat zich weer 
prettig voelen in 
uw eigen lichaam. 

  

 

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

ongemakken enz. 

  

  

Stomerij Schagen B.V.
Makado Centrum 47

1741 JA Schagen
0224 - 213 415

www.stomerijschagen.nl
info@stomerijschagen.nl

 

 

Eerlijke handel  

in een 

unieke winkel 

 

verrassende cadeau-artikelen 

sieraden 

foodproducts 
 

 
Markt 24, Schagen 

 

* VERHUIZING
* GEBOORTE
* TROUWPLANNEN

Informeer de kerkelijke administratie bij:

072 - 572 74 26   of   
administrateur@pgschagen.nl



PRONK
BOUWT
MET
MEERWAARDE

Machinestraat 2, 
Postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 3 9 13 74
Fax (0226) 3 9 20 32
E-mail: info@pronkbouw.nl
Website: www.pronkbouw.nl

P R O N K BO U W B EDR IJF B V
nieuwbouw
verbouw
restauratie  
onderhoud

P R O N K LE IDE K K E R S B V
leidekwerk
lood-, koper- en zinkwerk
aanbrengen van ladder- en klimhaken

Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’

Stichting Kopwerk, stichting voor pro-
testants-christelijk onderwijs in noor-
delijk Noord-Holland, stuurt 24 protes-
tants-christelijke basisscholen aan, waarvan 
twee in Schagen.

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

Wilt u informatie hebben, of een kijkje nemen in een van deze scholen,  
neemt u dan contact met ons op. 

De Ark: Gonny Kuiper  Telefoon: 0224 212933  
De Wegwijzer: Machteld Brink Telefoon:  0224 296008 



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

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

Gedempte gracht 67 • Schagen

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken 
goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. 
Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkun-
dige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel 
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde 
modellen. Maak nu een afspraak.

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!


