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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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Schagerweg 53, Schagerbrug
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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?’
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ALGEMEEN 

NIEUW TELEFOONNUMMER ADMINSTRATEUR: 06-33638673.  
Oude nummer hiernaast is vervallen! 

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 Schoolweg 2, 1619 AL 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 

 

mailto:m.c.Aten@hotmail.nl�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
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TER OVERWEGING 

Wik de Visser 
 
 “Leer zingen en doe mee!” 
 
Sommige mensen willen graag 
zingen, maar kunnen het niet. Dat 
is heel verdrietig, want het kan 
zoveel levensplezier voor een 
mens betekenen.  
Boven deze overweging staat mijn 
variant op `Kun je nog zingen? Zing dan mee!` Ik heb hem gebruikt als kop voor mijn 
column namens de Raad van Kerken in het Schager Weekblad van februari dit jaar. 
Lang geleden gaf ik een presentatie over mijn grote hobby’s: zingen en tennis.  
Ik weet nog precies wat ik toen vertelde. Het geeft balans in je leven en is gezond voor 
lichaam en geest, geeft energie en maakt een mens gelukkig.  
Samen bij het zingen de muziek ervaren, de harmonieën horen, de emoties van binnen 
voelen en die verklanken. Een heerlijke ervaring. 
Als ik daarnaast dan ook fysiek sport beoefen raak ik in een ontspannen balans, waar-
door ik bergen kan verzetten. Nu ik als pensionado steeds meer zing, besef ik hoe waar 
dat is. 
Het zingen leerde ik thuis met mijn ouders, in de kerk en in een schoolkoor. Die had je 
toen nog. Echte zangles heb ik nooit ontvangen. Wel kreeg ik later via het oratorium-
koor de gelegenheid om een korte cursus stemvorming te volgen.  
Maar helaas heeft de overheid de muziek nu helemaal uit het onderwijs wegbezuinigd, 
terwijl het zo heilzaam is ook voor de ontwikkeling van de hersenen bij jongeren.  
Het geeft namelijk een wezenlijke ondersteuning bij de communicatie tussen de ver-
schillende hersendelen. Dit wordt helaas nog niet algemeen onderkend.  
Maar er is gelukkig weer een toename van koren waarneembaar in allerlei vorm. Dat 
geeft hoop voor de toekomst. 
Ik ben er van overtuigd, en met mij heel veel anderen, dat lekker zingen ons langer bij 
de dokter en de apotheek vandaan houdt. Zingen is een uitstekende remedie voor 
onze hersenen. Het helpt bij de ontwikkeling van onze hersenen. Maar zingen remt 
ook de degeneratie van ons lichaam. Met name bij dementie en Alzheimer.  
Ook in de Magnushof laat men hun cliënten zingen. De liedjes van vroeger worden uit 
volle borst meegezongen. Die blijven heel lang herinnerd, zeker de melodieën.  
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Laten we de muziek en de zang in ere houden. Juist in de kerk. We kunnen hierin onze 
emoties kwijt. Het helpt ons om het geloof vast te houden. Het geeft ons moed om de 
draad in moeilijke tijden weer op te pakken. En de kracht om dan verder te gaan. 
Het kan ons gelukkig maken. 
Er is eind 2013 een prachtig boekje verschenen. ‘Zingen is geluk’ van Barber van de 
Pol. 
Het is kostelijk geschreven en laat je duidelijk ervaren, waarom deze titel helemaal 
klopt. Een aanrader voor iedereen. 

ROMMELMARKT 
Louise Kooiman, Annemarie Ros, Ineke Schenk, Gonnie Smit 
 
30 mei komt steeds dichterbij!! We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de 
rommelmarkt bij ons in de kerk. Bijvoorbeeld: de komende zondagen tot en met 24 
mei kan een ieder die dat leuk vindt een cadeautje doneren die we kunnen gebruiken 
voor het Rad van Fortuin. In de Hans Leijdekkerszaal staat een mand waar u deze ca-
deautjes in kunt doen. Hierbij kunt u gerust denken aan iets kleins: bijvoorbeeld een 
doosje bijzondere thee of koffie, flesje douchecrème of shampoo, een cadeaubon, een 
puzzel, etc. Als u het leuk vindt om het cadeau te winnen bij het Rad van Fortuin, is het 
geschikt om weg te geven. Op de vrijdag voor de rommelmarkt gaan we hier leuke 
cadeausetjes van maken. We hopen dat u met ons mee doet! 

Ook kunt u nog steeds tweedehands spullen bij ons kwijt. Dit kan op donderdag en 
vrijdag 28/29 mei op de volgende tijden: 15.00 – 16.30 en 18.30 – 20.00 uur.  Mocht u 
dan niet kunnen en toch uw spullen willen doneren, dan kunt u contact opnemen met: 
Gonnie Smit  (0224-223075, gonniesprosper@gmail.com) of Ineke Schenk (0224- 
296533, jaapineke@hotmail.com). Bij noodzaak kunnen de spullen eventueel ook ge-
haald worden. 

Heeft u de vrijwilligersbijeenkomst van donderdag 7 mei gemist en u wilt toch helpen 
op de donderdag, vrijdag of zaterdag? Dan kunt u contact opnemen met Annemarie 
Ros (06-20685770, arosthijms@gmail.com). Alle hulp is welkom. Niet alleen op de 
zaterdag zelf, ook voor de donderdag en vrijdag (15.00 – 16.30 en 18.30 – 20.00) heb-
ben we mensen nodig (bijvoorbeeld voor het inpakken van de cadeausetjes voor het 
Rad van Fortuin!) We hopen van u te horen! 

KERKDIENSTEN  

Zondag 17 mei 2015, Wezenzondag 
Grote Kerk 

mailto:gonniesprosper@gmail.com�
mailto:jaapineke@hotmail.com�
mailto:arosthijms@gmail.com�
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9.30 uur   Drs. G. Scholten, pastor Gemini Zhs Den Helder 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Sebastiaan Schippers 
Lector   Sonja Bastiaan 
Gastheer   Geert Bakker 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Guus de Jong 
Autodienst    fam. Nicolai 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese 

Woensdag 20 mei 2015 vervalt de dienst in De Bron.  
 
Donderdag 21 mei 2015 
Caegstate, 10.45 uur Ds. A. Blokker, Callantsoog 
 
Zondag 24 mei 2015, 1e Pinksterdag 
Grote Kerk 
9.30 uur   pastor Mw. J. van der Steen, Wormer 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Kerkinactie/Zending 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Hermien Bakker 
Gastvrouw   Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Erwin Kloosterman en Leo Witte 
Autodienst    fam. de Visser 
Er is crèche en kindernevendienst 

Maandag 25 mei 2015, 2e Pinksterdag, Oecumenische dienst 
Grote Kerk 
10.00 uur   Pastores Raad van Kerken w.o. Ds. M. C. Aten 
Eén collecte   doel nog niet bekend 

De Bron,  10.45 uur diaken P. Steur 

Zondag 31 mei 2015 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. M.C. Aten 
1e collecte   Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte   Children our future 
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Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Jan Bruin 
Gastvrouw   Tineke Buis 
koffie wordt verzorgd door  Alie Prij en Dineke Dekker 
Autodienst  fam. Voorbraak 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese 
 
Woensdag  3 juni 2015 
De Bron, 10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman 

Zondag 7 juni 2015 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. C. Corporaal,  Julianadorp 
Eén collecte voor het Werelddiaconaat 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Jan van Laar 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
Autodienst  fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 10 juni 2015 
De Bron, 10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman 

Zondag  14 juni 2015 
Grote Kerk 
9.30 uur  Ds. M.C. Aten 
1e collecte  collecte Kerk 
2e collecte   Roosevelthuis 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Lector   Nellie Meijnikman 
Gastheer   Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door  Magda Witte en Gonnie Smit 
Autodienst  fam. van der Woude 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en basiscatechese 

Woensdag 17 juni 2015 
De Bron, 10.45 uur pastoor J. van de Stok 
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Donderdag 18 juni 2015 
Caegstate 10.45 uur pastor L. Kooiman 

Zondag  21 juni 2015 1e kermiszondag 
Eenigenburg ,  
Kasteeldienst in tent op het terrein van Huis ten Nuwendoren, i.s.m. andere Protes-
tantse Gemeenten binnen de burgerlijke gemeente Schagen. Zie verderop in dit blad. 
 
N.B. De dienst in Valkkoog vervalt! Evenals de dienst in de Bron op woensdag 24 juni  

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

17 mei  Hooglied 3:1-5 en Hand. 1:12-14 : Bijeen zijn zonder Bruidegom 

24 mei  (Pinksteren) Hooglied 3:1-5 en 4:16 en Hand. 2:1-11,    

De liefde van de Bruidegom 

31 mei  Handelingen 2:41-47 Het leven van de eerste gemeente 

7 juni   Handelingen 3:1-10 Petrus geneest een verlamde man 

14 juni  Handelingen 4:1-31 Petrus en Johannes worden ondervraagd 

21 juni   Handelingen 20:1-12 Paulus in Troas 

DE LITURGISCHE KLEUREN DOOR HET JAAR 
Ds Michiel Aten 
 

Op het moment van schrijven is de liturgische kleur in de 
zondagse vieringen wit. De kleur verwijst naar het feest 
van de opstanding (en de hemelse getuigen zoals ze o.a. in 
het boek Openbaringen worden genoemd). We getuigen in 
deze periode van de opstanding van Jezus en we lezen in 
de kerkdiensten de daarbij behorende Bijbelteksten. Dit 

jaar vooral uit het evangelie van Johannes. 
Met Pinksteren is de liturgische kleur rood, de kleur van 

het vuur. We zien deze kleur verder weinig terug in de kerkdiensten: bij de bevestiging 
van de ambtsdragers omdat we dan de Heilige Geest aanroepen. Ook is het de kleur 
van het bloed. Zo wordt rood wel gebruikt op Goede Vrijdag en in de Paaswake, het 
verwijst dan vooral naar het martelaarschap.  

Liturgisch kleed bij Pinksteren 
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De zondag na Pinksteren, 31 mei, wordt er nog eenmaal wit gebruikt: we vieren dan 
zondag Trinitatis, de zondag van de Heilige Drie-eenheid.  
Na deze zondagen is de liturgische kleur groen, de kleur van het leven. Dit blijft zo tot 
aan de advent, dan schakelen we over op het paars van de inkeer en boete. 

BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak en Adrie Rozing 
 
Deze maand weer vertrouwde voorgangers. We starten met Drs Gert Scholten op 17 
mei. Organist  in deze dienst is Sebastiaan Schippers. Vermeldenswaard is dat Sebasti-
aan 30 april j.l.,in zijn tegenwoordige thuiskerk in Burgum in Friesland, zijn 25 jarig 
organistenjubileum vierde. In die 25 jaar heeft hij vele malen bij ons in de kerk ge-
speeld tijdens de kerkdienst maar ook als concertorganist. Zelfs is hij, herinner ik me,  
als jong theoloog een paar keer voor gegaan bij ons in de dienst. Sebastiaan, van harte 
gefeliciteerd met je jubileum. 
Eerste Pinksterdag gaat pastor Jos van der Steen voor. Wij kennen haar als verhalen-
vertelster, ondermeer afgelopen jaar over Maria. 
Op Tweede Pinksterdag maandag 25 mei a.s. zal de Oecumenische viering gehouden 
worden in de Grote Kerk op de Markt.  Aanvang: 10.00 uur. 
Het thema zal zijn: “Pelgrimage”. 
Muzikale medewerking wordt verleend door Anne Pellekoorne, alt. 
Zij zal, op het orgel begeleid door Tjeerd de Vries, enkele prachtige liederen van Bach 
ten gehore brengen, goed passend in de liturgie. 
Anne woont in Canada. Zij is afkomstig uit Schagen. Tijdens familiebezoek zingt ze ook 
wel eens in de RK kerk.  Anne is daar een graag gehoorde zangeres. 
Na de viering is er gelegenheid samen een kopje koffie te drinken. 
Wij hopen ook u/jou te mogen begroeten ! 
En we zien uit naar een goede viering! 
Dan nog de vermelding van een Taizé dienst in Hoorn georganiseerd door Taizé  West-
friesland op 31 mei. Na de eerste drukbezochte viering in Westwoud, is het nu de 
beurt aan Hoorn. De viering vindt plaats in het Stiltecentrum van de Koepelkerk aan 
het Grote Noord. Aanvang 19:30 uur. Ook dit keer wordt de viering weer begeleid met 
live muziek. Meer hierover op onze website www.pgschagen.nl 

GEMEENTEAVOND 19 mei 
Wim Voorbraak(redactie) 
 
De laatste jaren is het een gewoonte geworden dat de kerkenraad verantwoording 
aflegt over haar beleid en vragen van gemeenteleden beantwoordt, zondagsmorgens, 
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na afloop, van de kerkdienst. Omdat op deze manier maar een beperkt groep gemeen-
teleden bereikt werd is dit jaar gekozen voor een avondbijeenkomst. 
De avond begint om half acht. Voor de pauze zullen Wouter Vrolijk en Ger Dekker de 
financiële cijfers van kerk en diaconie toelichten. Ook bestaat er dan de mogelijkheid 
de kerkenraad te bevragen  over alles wat er binnen de PG Schagen speelt,  van kerk-
blad tot eredienst. De avond wordt geleid door onze voorzitter Bettina de Leeuw den 
Bouter. 
Na de pauze wordt de film “Het drama van de brug” vertoont. Het is een bestaand 
verhaal dat in de Tsjechische speelfilm “Most” is verfilmd: een moderne gelijkenis. Een 
vader werkte als brugwachter bij de spoorwegen. Op een dag vroeg zijn zoontje, een 
jongen van een jaar of acht: 'Mag ik morgen met je mee naar je werk?' 'Maar het is al 
bijna donker als je uit school komt.' 
'Dan nemen we een zaklamp mee.' 'En het is koud.' 
'Dan nemen we warme chocolademelk mee.' En de vader was zo goed niet of hij haal-
de de volgende dag zijn zoontje uit school, met een thermosfles chocolademelk in zijn 
tas. En bij die brug gebeurde toen iets; iets met een volle trein en gevaar. Most is een 
korte film, maar met enorm veel inhoud voor ruim een halfuur. 
Na de film is er een kort nagesprek onderleiding van Ds Michiel Aten. De avond is om 
half 10 afgelopen. 

  

 Zou ik dat doen? 
Annemieke - 21 maart 2012 

  Deze film heeft een enorme impact, waar dan ook gelijk de vraag 
naar boven komt: Zou ik dat doen? Zou ik het leven van mijn zoon 
geven om het leven van anderen te sparen? God deed het,Hij gaf 

Zijn Zoon om ons het leven te geven! 

MEELEVEN EN FELICITATIES 
Michiel Aten en Louise Kooiman 

Martelle en Ron Veul-Geluk gaven elkaar het ja-woord in het kerkje van Eenigenburg 
op 24 april j.l. Wij wensen hen samen alle goeds voor de toekomst. 
Zo rond het verschijnen van dit nummer zal de kerkelijke inzegening van het huwelijk  
van Cindy en Bas van den Burger plaatsvinden in het kerkje van Valkkoog (dinsdags 19 
mei om 14.30 uur). Ook jullie alle goeds gewenst in jullie verdere leven samen. 
Een aantal mensen in onze gemeente is (ernstig) ziek, maar stelt het niet zo op prijs 
om met naam en toenaam te worden genoemd. U allen veel sterkte gewenst. Moge u 
zich gedragen voelen door de gebeden van onze gemeente. 
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 Inzegening huwelijk Martelle en Ron Veul 
 
Wij leven mee met Guus Wardenaar.  Guus is opgenomen geweest in het ziekenhuis 
omdat zij gevallen is. Wij wensen haar beterschap toe. 
Wij leven Wij leven mee met Herman en Akke Bloem.  
Herman is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar en verblijft nu ter revali-
datie in de Magnushof.  
Er is veel zorg om zijn gezondheid. Wij wensen Herman en ook Akke veel sterkte in 
deze moeizame en zorgelijke periode 
Wij leven mee met mevrouw Schrevel-Timmermans uit de Caegstate.   
Haar 15 jarige kleinzoon Bas  uit Julianadorp overleed op  maandag 13 april door een 
noodlottig ongeluk. Wij leven mee met zijn oma Lucia, met zijn ouders Jan en Jana en 
zijn broer Sam. Dat zij zich in deze intens verdrietige tijd gedragen mogen weten door 
Gods grote liefde. Dat zij troost mogen vinden in lieve mensen om hen heen en in de 
goede herinneringen aan Bas. 

AFWEZIGHEID PASTORES 
1,2 en 3 juni is Louise Kooiman afwezig. Michiel Aten zal haar dan vervangen.  
Van vrijdag 5 t.m. zaterdag 13 juni is Michiel Aten op stap met een aantal gemeentele-
den naar het Schotse eiland Iona. Op zondag 14 juni zullen zij hun ervaringen in de 
kerkdienst delen met de gemeente. 
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Aansluiten is Michiel Aten op vakantie in het buitenland. Hij is op 5 juli weer terug in 
Nederland. Dit betekent dat in de maand juni Louise Kooiman waarneemt. U kunt haar 
bereiken op tel. 0228-592970 

KASTEELDIENST 
Trudy Tuinstra 
 
Dit jaar hebben we op 21 juni a.s. een bijzondere dienst. Samen met de PKN van Krab-
bendam, Warmenhuizen, Schagerbrug en Tuitjenhorn komen we om 10.30 uur bijeen 
in Huis ten Nuwendoren, de ruines van het voormalig  slot van Floris V. even buiten 

Eenigenburg . Vorig jaar 
heeft Krabbendam deze 
dienst voor het eerst 
georganiseerd. Het was 
een groot succes. Dit 
jaar zijn wij uitgenodigd 
om mee te doen. 
Dat wordt een viering in 
de open lucht (niet he-
lemaal, er is een tent). 
Begeleiding komt van 
een jongerenband en 
een keyboard. Tijdens de 
dienst zwaaien we een 
groep jongeren uit 
Warmenhuizen uit, die 
in Moldavië vrijwilli-
gerswerk gaat doen. Ds. 
Van Benthem gaat voor 
en ook Louise Kooiman 
heeft een aandeel in de 
dienst. 
Na afloop van de viering 
is er koffie en thee, een 
springkussen voor de 
jeugd en speelt de band 

nog even door. 
Het thema van de dienst is:   

“Zonnewende” 
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Om deze feestelijke viering te realiseren hebben we wel uw hulp nodig. 

• Wie wil er bijvoorbeeld wat lekkers bakken voor bij de koffie (graag doorgeven 
aan Trudy Tuinstra, tel 0224298101 of kerkeenigenburg@hotmail.com). 

• Zaterdag 20 juni hebben we mensen nodig die willen helpen bij de opbouw 
van het terrein (stoelen, afrastering, elektronica, tent etc.) Opgave bij Trudy 
Tuinstra, tel 0224298101 of kerkeenigenburg@hotmail.com  

• Zondag na afloop van de viering moet het terrein ook weer opgeruimd wor-
den. Wie helpt? Opgave zie boven. 

 
Wij realiseren ons dat er mensen zijn die geen vervoer hebben. Mw. H. van Zanten 
Lindenlaan 55, 1741 TT Schagen 296 358 zorgt voor de coördinatie van het vervoer. 
We hopen natuurlijk op prachtig weer. Als het heel slecht weer wordt (storm o.i.d.) 
gaat de dienst niet door, maar zorgen we voor een dienst in het kerkje van Eenigen-
burg. Noteert u deze zondag vast in uw agenda? De dienst in Valkkoog vervalt! 
 
 

Advertentie 
Vestering Administratie en Belastingen  
Abeelstraat 7, Schagen 
Koningsspil 42, Sint Pancras (hoofdadres)  
Tel.: 06 – 48 52 78 30             
E-mail: info@vesteringadministratie.nl  
             
We doen graag uw Belastingaangifte 2014 of Voorlopige Teruggave!  
Voor particulieren:  
Inkomstenbelasting / Voorlopige Teruggave – Persoonlijke financiële planning – Toeslagen – 
Erfbelasting – juridische bijstand – Erfrecht en Vermogensrecht  – en alle overige belastingen 
en financiële zaken en advies. 
Voor bedrijven: 
Boekhouding/inboeken facturen/kas/bank  – Jaarrekening/opstellen Balans en Winst/Verlies 
rekening – Loonadministratie / Salarisstroken – Inkomstenbelasting – Vennootschapsbelasting 
– BTW / Omzetbelasting –Loonbelasting – Jaaroverzichten voor banken/instellingen – en alle 
overige belastingen en financiële zaken en advies. 
“Belastingformulier een probleem?  Met behulp van Kees zo gedaan” 
U kunt bij mij trecht voor hulp, vragen en advies. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 
Met vriendelijke groet, Kees Vestering, tel.: 06 – 48 52 78 30 of mail: 
kees@vesteringadministratie.nl 

mailto:kerkeenigenburg@hotmail.com�
mailto:kerkeenigenburg@hotmail.com�


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. 

  

  

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

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

Meer informatie op de website www.pgschagen.nl

Dames- en herenkapsalon 

BREMER

Loet 29 - Schagen
Telefoon 212761
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JONGERENKOOKCLUB OP 6 JUNI A.S. 
Arjan Plomp 
Op zaterdagavond 6 juni a.s. is er in de kerk op de Markt een avond voor jongeren van 
11 tot en met 15 jaar. We gaan samen koken en daarna gezellig samen eten.  
Inloop vanaf 17.30 uur en we beginnen met koken vanaf 18.00 uur. We hopen je te 
zien! 
Als je wilt komen, meld je even aan bij Arjan Plomp (tel 227522) of arjan-
plomp@gmail.com / Ilse Broeksma (tel 295311) of ilserene@online.nl 

VAN DE VOORZITTER 
Bettina de Leeuw den Bouter 
 
In april heeft zowel het moderamen als de kerkenraad vergaderd. Meestal zit daar wat 
meer tijd tussen, maar door vakanties en feestdagen lukte dat deze keer niet. In het 
moderamen is gesproken over een openluchtdienst samen met omliggende gemeen-
ten.  Naar verwachting vindt deze dienst 21 juni a.s. plaats. Meer informatie hierover 
volgt. Hoewel we Pasen net hebben gehad wordt er al weer druk nagedacht over 
Kerst.  
De kerkenraad heeft in de vergadering van eind april de jaarcijfers van de diaconie en 
de Protestantse gemeente besproken en goedgekeurd. De cijfers van het Weeshuis 
waren nog niet klaar en worden later besproken. De cijfers worden op de gemeente-
avond van 19 mei a.s. ook aan u gepresenteerd.  
Op deze gemeenteavond die om 19.30 uur begint wordt na het financiële verhaal een 
film vertoond.  
In zowel het moderamen als de kerkenraad hebben we het gehad over de taakverde-
ling tussen Michiel en Louise. Afgesproken is dat  Michiel aanspreekpersoon is voor de 
zondagse erediensten en Louise voor de doordeweekse vieringen. Wat betreft pasto-
raat coördineert Louise de toerusting van vrijwilligers, groepen en groothuisbezoek. 
Beiden zijn in hun eigen wijken aanspreekpersoon voor het pastoraat. Michiel gaat 
zich in het diaconaat richten op de burgerlijke gemeente, 4 mei en contacten met 
Duitsland en Roemenië. Louise gaat verder met het eenzaamheidsproject, de inloop-
ochtenden en de scholen.  

DIACONIE 
Bote Nieuwland 
 
Dit jaar stond de spaardoosjes-actie tijdens de 40-dagentijd in het teken van de lepra. 
Lepra, een ziekte die in onze tijd nog veel slachtoffers maakt. Aan 75 gemeenteleden 
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zijn de vouwplaten voor het maken van de doosjes uitgereikt. 34 doosjes met inhoud 
mochten we terug ontvangen.  
In totaal is voor de Leprazending een bedrag van € 356,08 bijeen gespaard. 
Alle spaarders voor dit mooie bedrag namens de Leprazending onze hartelijke dank! 

OUDERENBEZOEKGROEP 
Ineke Schenk 
 
Woensdag 10 juni is erom 19.30 uur in de kerk een vergadering is van de ouderenbe-
zoekgroep.  

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 

Bijbelgespreksgroep 
Op woensdag  13 mei a.s. 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 is van harte welkom. 
 
Ouderen-gespreksgroep 
Op dinsdag 30 juni a.s. 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: vuur 
Vuur verwarmt, geeft licht, zuivert en vernietigt. Vanouds heeft de mens heilig ontzag 
voor vuur. Heeft vuur iets te maken met God? 
Mocht u het leuk vinden om daar over door te praten, dan bent u van  harte welkom.  

VAN DE ADMINISTRATEUR   
Brenda Plak 

NIEUW TELEFOONNUMMER ADMINISTRATEUR  
Met ingang van 6 mei 2015 is de administrateur bereikbaar onder telefoonnummer  
06-33638673.  (Het huidige telefoonnummer komt met ingang van 20 mei a.s. defini-
tief te vervallen). 
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Opbrengst collecten 1e kwartaal 2015 
 

1e kwartaal 2015 

  
1e 2e Totaal  Kerk diaconie afdracht 

25-12-
2014 

E'bur
g  216,25 

 
216,25 

  
216,25 Kinderen in de knel 

28-12-
2014 

 
79,45 68,45 147,90 79,45 68,45 

  4-1-
2015 

 
104,35 92,40 196,75 104,35 92,40 

  11-1-
2015 

 
86,26 80,45 166,71 86,26 80,45 

  18-1-
2015 

 
94,90 91,00 185,90 94,90 

 
91,00 Catechese & educatie 

25-1-
2015 

Oec.die
nst 388,14 

 
388,14 

  
388,14 Schagen-Roemenie 

1-2-
2015 

 
183,39 

 
183,39 

  
183,39 Werelddiaconaat 

8-2-
2015 

E'bur
g  29,79 24,20 53,99 29,79 

 
24,20 Schagen-Roemenie 

8-2-
2015 

 
83,57 88,63 172,20 83,57 

 
88,63 Schagen-Roemenie 

15-2-
2015 

 
90,00 94,75 184,75 90,00 94,75 

  

22-2-
2015 

 
109,85 110,64 220,49 109,85 

 
110,64 Voorjaarszendingsweek 

1-3-
2015 

 
130,19 119,26 249,45 130,19 

 
119,26 Zonnebloem/Linq 

8-3-
2015 

 
101,15 114,10 215,25 101,15 

 
114,10 Binnenlands diaconaat 

15-3-
2015 

 
198,65 

 
198,65 

  
198,65 Werelddiaconaat 

22-3-
2015 

 
151,07 134,48 285,55 151,07 134,48 

  29-3-
2015 

 
102,90 101,45 204,35 102,90 

 
101,45 Kerk in Actie  

                  Totaal 
 

2.149,91 1.119,81 3.269,72 1.163,48 470,53 1.635,71 
 

VAN DE RAAD VAN KERKEN 
Adrie Rozing 

Binnen de landelijke Raad  van Kerken is een onderzoek gaande over de Eucharis-
tie/het Avondmaal. 
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Het streven van de Raad is om met dit onderzoek nieuwe openingen te vinden voor 
het oecumenisch gesprek over het sacrament. 
Waar in het verleden meer de nadruk gelegd is op de verschillen wordt nu veel meer 
gekeken naar de overeenkomsten. 
Deze zomer wordt de presentatie van het rapport verwacht. 
Wij zien vol goede hoop uit naar de resultaten van dit onderzoek!! 
We houden u op de hoogte. 

CONCERT MINNE VELDMAN OP ORGEL GROTE KERK 
Johan van der Tuin 
 
Op 22 mei 2015 speelt de vermaarde organist uit Urk op het fraaie Van Dam-orgel in 
de Grote Kerk te Schagen. 
Minne Veldman werd op 8 februari 1980 in het Groningse Sauwerd geboren. In 1990 
kreeg hij voor het eerst orgelles. Aan het Conservatorium in Zwolle studeerde hij 
hoofdvak Orgel bij Harm Jansen, waar hij op 29 juni 2001 slaagde voor zijn eindexa-
men. 
Het concert begint om 20.00 uur, kaarten zijn voorafgaande aan het concert vanaf 
19.30 uur verkrijgbaar. Entree € 10  ; tot 12 jr. € 5  
Verdere info: www.zingenenzo.com 

KORENFESTIVAL IN SCHAGEN. 
Wijnand Kramer, Dirigent/cantor 
 
Zeshonderd jaar stadsrechten in Scha-
gen. Het is een evenement waar duidelijk 
aandacht aan wordt gegeven in deze tijd. 
Wat echter nog niet helder voor het 
voetlicht is gebracht is dat er ook een 
korenfestival wordt georganiseerd in 
Schagen. Door dat de meeste koren nu 
hun concerten voor de zomer houden is 
besloten het korenfestival pas in sep-
tember te houden. Voorlopig staan 10 
koren op de lijst die hun zang ten gehore 
zullen brengen. Koren van verschillende signatuur met elk een geheel eigen geluid, 
oud en jong geestelijk en wereldlijk. 
Het festival vindt plaats op 19 september van dit jaar. Op een zaterdag zodat heel win-
kelend Schagen de dagelijkse boodschappen kunnen onderbreken met zang en mu-
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ziek. De plaats van uitvoering is in onze kerk en in de Christoforus kerk. De koren zijn 
verdeeld over de twee kerken en zullen na elkaar in een half uur hun kunsten verto-
nen. Als het laatste koor heeft gezongen begint het eerste koor weer en zo kan ieder-
een op elk moment tussen 11 en 16 uur  genieten van mooie muziek. Onze kerk orga-
niseert een project koor die twee werken van Mendelssohn ten hore zal brengen: 
“Verleih uns frieden” en “Hear my prayer”, twee bloedmooie werken. We zijn op 11 
mei begonnen met de repetities, maar als u denkt dat vind ik eigenlijk ook wel leuk 
loop dan eens binnen op een repetitie. We repeteren op de maandag avond van 8 tot 
ongeveer kwart over negen, half tien. Wim Rijnsburger zal de begeleiding op de piano 
op zich nemen. 
Dus kom zingen en zet in elk geval 19 september in uw agenda voor een scala aan 
mooie gezongen muziek voor elk wat wils, van voor de mast to onder het orgel. 

ZWO-commissie 
Henk Nicolai, Henk Rieffe en Kees Vestering 
 
In april hebben we in Noord Holland bezoek gehad Van Ilja en Marleen  Antonissen in 
Schagen op 1 april en dr.  Munther Isaac in Heiloo op 14 april. Bij deze bijeenkomst 
was de volledige ZWO-commissie uit Schagen aanwezig 
Een verslag van het bezoek van Ilja en Marleen hebt u kunnen lezen in het vorige 
nummer van “Onze Kerk”. Van het bezoek van dr. Munther Isaac heeft  de predikant 
uit Middenmeer ds. Jonathan Zondag een verslag geschreven. Enkele delen van dit 
verslag zijn overgenomen in dit stukje voor “Onze Kerk”. Het volledige verslag is aan-
geboden voor publicatie op de website. 

Een christelijk geluid vanuit Bethlehem 
Jonathan Zondag 
 
Middenin de Palestijnse gebieden getuigen christenen van Gods liefde. Een van hen 
was onlangs in Nederland om te vertellen over zijn ervaringen daar en zijn streven 
naar vrede.  
Dr Munther Isaac was voor een studiebijeenkomst van Kerk in Actie in Nederland en 
daaraan voorafgaand was hij in Heiloo. Isaac is een Palestijnse christen die geboren en 
getogen is in Bethlehem. Hij werkt als docent op het Bethlehem Bible College, een 
instelling waar voorgangers en andere kerkelijke leiders getraind worden. Ook ver-
zorgt het Bethlehem Bible College Engelse lessen voor wie maar wil voor heel weinig 
geld. Palestijnen maken daar massaal gebruik van. Isaac heeft onlangs zijn proefschrift 
geschreven over de theologie van het Beloofde Land.  
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Isaac vertelde dat hij in Bethlehem regelmatig praat met evangelische christenen uit 
Amerika. Het gebeurt nogal eens dat ze tegen hem zeggen dat Israël nu eenmaal aan 
de Joden beloofd is. Isaac vraagt dan of dat betekent dat ze willen dat alle Palestijnen 
uit het land vertrekken. Hij bedoelt daarmee dat het zwaaien met een bijbelse belofte 
de vrede niet per se dichterbij brengt. Want ook als je in die belofte gelooft, is het nog 
steeds de vraag of Palestijnen geen recht hebben op een menswaardig bestaan. Zij 
wonen daar immers al duizenden jaren, terwijl de meeste Israëli’s nog maar relatief 
kort in het land zijn.  
Isaac is een Palestijnse christen. Bij velen is het onbekend dat er Palestijnse christenen 
zijn. Velen denken dat alle Arabieren moslim zijn. Maar Isaac is een christelijke Ara-
bier. Ongeveer 1% van de Palestijnse bevolking is christen. De laatste tientallen jaren 
zijn vele Palestijnse christenen vertrokken uit Gaza en de Westelijke Jordaanoever. 
Christenen wereldwijd denken dat dat komt doordat Palestijnse christenen door de 
moslims vervolgd worden. Volgens Isaac is dat niet het geval. Het klopt dat veel Pales-
tijnen vertrekken. Maar dat heeft vooral te maken met de slechte economische om-
standigheden en het gebrek aan veiligheid. Van vervolging is geen sprake. Sterker nog: 
de Palestijnse autoriteit heeft bij wet maatregelen genomen om de christelijke min-
derheid te beschermen. Zo moet de burgemeester van Bethlehem een christen zijn, 
hoewel maar 30% van de bevolking in Bethlehem christen is.  
Munther Isaac zei weinig vertrouwen te hebben in de politiek. Het vredesproces zit al 
jaren muurvast. Tussen politieke leiders is nauwelijks contact. Want er staat letterlijk 
een muur tussen hen in. Meer vertrouwen heeft de theoloog uit Bethlehem in vredes-
bewegingen van onderaf. Hij riep Nederlandse christenen dan ook op vredesbewegin-
gen in Israël en Palestina te steunen. En bovenal hoopt hij op God, die beloofd heeft 
blijk te blijven geven van Zijn goedheid (Handelingen 14:17).  
Meer op www.pgschagen.nl 

 Willibrordusvesper Haringhuizen 
De Voorbereidingscommissie 
 
7 juni 2015 
Het 19e seizoen van de Haringhuizer vespers wordt afgesloten. Diaken Piet Steur houdt 
de korte inleiding op de lezingen. Een mannenensemble o.l.v. Jan Schraal werkt mee 
en Hans Stehouwer bespeelt het orgel.  
In september zetten wij deze oecumenische vieringen in Haringhuizen op de eerste 
zondag van de maand voort. 
Terugblik 3 mei 2015  
Ds. Fokko Omta sprak over wie God in verschillende tijden en verschillende situaties 
voor mensen is. Psalm 98 klonk ‘als echo van God’. Inmiddels is het traditie dat gezang 
198 uit het nieuwe Liedboek wordt gezongen (in deze viering door de Schager Canto-
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rij) als inleiding op de gebeden: “Heer, laat mijn woorden stijgen als wierook omhoog 
voor uw aangezicht.” 
De kerk is op 7 juni om 4 uur open, tien voor 5 luidt de klok en de viering begint om 5 
uur. Dringend verzoek uw auto buiten het dorp te parkeren. 
 

Activiteitenrooster mei-juni 2015 

13 mei Woensdag Bijbel gespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

 19 mei Dinsdag Diaconale Raad 19.30 uur  Grote Kerk 

 19 mei Dinsdag Gemeenteavond  19.30 uur  Grote Kerk 

 22 mei Vrijdag Orgelconcert Minne Veldman  20.00 uur  Grote Kerk 

28 mei Donderdag 
 Inleveren spullen rommelmarkt 

 

15.00-16.30 
uur. 
18.30 uur-
20.00 uur 

Grote Kerk 
29 mei Vrijdag 

30 mei Zaterdag Rommelmarkt met Rad van for-
tuin 

9.30-14.00 
uur Grote Kerk 

3 juni Woensdag Inloopmorgen 10.00 uur Grote Kerk 

 4 juni  Donderdag Moderamen  20.00 uur  Grote Kerk 

6 juni Zaterdag Jongeren kookclub 18.00 uur Grote Kerk 

10 juni Woensdag Vergadering Ouderenbezoek-
groep 19.30 uur Grote Kerk 

11 juni  Donderdag Pastorale Raad  19.30 uur  Grote Kerk 

14 juni Zondag Concert zie onder 15.00 uur Eenigenburg 

30 juni Dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

30 juni Dinsdag  College van kerkrentmeesters  20.00 uur  E’burg 

 30 juni Dinsdag  Diaconale Raad  20.00 uur  Grote Kerk 

14 juni 2015: Laatste concert voor de zomer in het kerkje van Eenigenburg! 
aanvang 15.00 uur. 

  
Frank Bakker en Dennis van der Heijden ne-
men u mee op een tijdreis door vier eeuwen 
muziekgeschiedenis. Neem plaats en laat u 
zich meevoeren op deze bijzondere muzikale 
reis  met dwarsfluit en orgel 



ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN E.O.  (I.W.)

H
E

R
V

O
R

M
D

E
 G

E
M

E
E

N
T

E
 S

C
H

A
G

E
N

 C
.A

.

G
E

R
E

F
O

R
M

E
E

R
D

E
 K

E
R

K
 S

C
H

A
G

E
N

 E
.O

.

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?’
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