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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
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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 
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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 

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 

TER OVERWEGING 

Jan Bruin 
 
Spiritualiteit en het rooster van Sint Laurentius. 
 
Over Sint Laurentius is niet zoveel bekend. Het schijnt dat hij in de derde eeuw diaken 
was in Rome. Hij had veel op met de armen in de stad. Onafgebroken bracht hij hun 
eten en drinken. Toen hij gevangen werd genomen door de overheid moest hij losgeld 
betalen. Hij had het geld niet bij zich en vroeg of hij het mocht halen. - Men veronder-
stelde dat hij zeer rijk was -. Hij ging er opuit en kwam terug met een grote groep ar-
men. "Dit is mijn rijkdom" was zijn commentaar. Maar de overheid begreep het niet. 
Men nam hem opnieuw gevangen en marteling volgde en tenslotte de dood.  
Deze zomer stuitten we tijdens een wandeling in de Pyreneeën op de kluizenarij van 
San Lorenzo. Hij was in die omgeving geboren, in Huesca. Van de kluizenarij was niet 
veel meer over. Maar wat ons frappeerde waren een paar inkervingen in een rots-
wand. Niet gemaakt door Lorenzo, want één voorstelling verbeeldde een rooster. Het 
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rooster, dat als marteltuig had gediend om Lorenzo klein te krijgen. Mensen hebben 
wat moeten uitstaan wanneer ze hun geloof beleden.  
Wanneer we met de Laurenscantorij zingen, zijn we ons meestal niet bewust van zijn 
verhaal. We zingen gewoon en we zingen zo mooi als we kunnen. We zingen ons naar 
God toe en zingen God naar ons toe. Dat is een soort van spiritualiteit. De eeuwen 
door hebben mensen dat gedaan. Ze hebben gezongen of ze zijn stil geweest. Vormen 
van spiritualiteit.  Of je steekt een kaarsje aan, of loopt even een kerk binnen.  
Ik heb me vaak afgevraagd wat voor nut het heeft om in een kluizenarij of klooster te 
gaan wonen. Ver van het gewone leven. Ver van de mensen. Maar op één of andere 
manier brengt het verhaal van Laurens beide dingen bij elkaar: De spiritualiteit en de 
zorg voor de minsten. HIJ deed het alle twee. Hij leefde als een kluizenaar in de stilte. 
Én hij was een superdiaken in Rome. 
Binnenkort begint er in onze gemeente een meditatiecursus. Oefenen in stilte. Ik hoop 
dat we niet zullen blijven steken in de stilte. Maar dat we een verbinding kunnen ma-
ken tussen deze spiritualiteit en de zorg voor de minsten. In deze dagen zijn dat de 
vluchtelingen  

KERKDIENSTEN  

Zondag  13 september 2015, Nationale Ziekenzondag 
Verpleeghuis Magnushof 
11.00 uur    Ds. M.C. Aten, Heilig Avondmaal 
Eén collecte  voor Vrienden van Magnushof 
Lector   René Meijer 
Pianist   Hanneke Muntjewerf 
Autodienst  fam. van Zanten 

Woensdag 16 september 2015,  
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur pastoor J. van der Stok 

Donderdag 17 september 2015 
Zorgcentrum Caegstate, 10.45 uur Pastoor J. van der Stok 
 
Zondag  20 september 2015, startdienst kerkelijk werk 
Grote Kerk 
9.30 uur    Ds. M.C. Aten en pastor Mw. L. Kooiman m.m.v. de Cantorij 
Eén collecte voor de Vredesweek 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Jan van Laar  
Gastheer   Henk van Zanten 



koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
Autodienst  fam. Nicolai 

Op woensdag 23 september 2015 vervalt de dienst in Zorgcentrum De Bron. 

Zondag  27 september 2015, Oecumenische Dienst 
RK Christoforuskerk 
10.00 uur pastores Raad van Kerken w.o. pastor Mw. L. Kooiman 
Eén collecte Raad van Kerken 
Autodienst   fam. de Visser 

Woensdag 30 september 2015, Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur diaken P. Steur 
 
Zondag  4 oktober 2015 
Grote Kerk 
10.00 uur  Ds. D.J.A. Wolse, Lelystad, doopdienst 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Kerk en Israël 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Janny de Visser 
Gastvrouw   Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Hanny Jouby 
Autodienst  fam. Voorbraak 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag  7oktober 2015 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur Ds A. Blokker, Callantsoog 
 
Zondag  11 oktober 2015 
Grote Kerk 
10.00 uur    Mw Ds. A. Groenendijk, pastor MCA Alkmaar 
1e collecte   Kerk (onderhoud piano) 
2e collecte   Kerk in actie (De Glind) 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Jan van Laar 
Gastheer   Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Jelly en Gerrit Leijnse 
Autodienst  fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst 



 
Kerkje Eenigenburg 
10.00 uur  Pastor Mw L. Kooiman 
1e collecte   Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte   Kerk in actie (De Glind) 
Organist   Ed van Loon 
Gastheer   Huib Wagenaar 

Woensdag 14 oktober 2015 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur pastoor J. van der Stok 

Donderdag 15 oktober 2015 
Zorgcentrum Caegstate, 10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman 
 
Zondag  18 oktober 2015 
Grote Kerk 
10.00 uur  Ds M.C. Aten, Heilig Avondmaal, m.m.v. de Cantorij 
Eén collecte   Kerk in actie Werelddiaconaat) 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Hermien Bakker 
Gastvrouw   Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjen Poley 
Autodienst  fam. van der Woude 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerdienst 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
13 september Marcus 7:31-37 Jezus geneest een dove man 
20 september Marcus 9:14-29 Geloof en ongeloof 
27 september Marcus 9:30-37 Een kind in het midden 
4 oktober Marcus 10:1-16 Twistgesprek met de Farizeeën 
11 oktober Daniël 1 Daniël aan het Babylonische hof 
18 oktober Daniël 2 De droom van Nebukadnessar 

 

 

VAN DE REDACTIE 
Wim Voorbraak 
Internet lezers van dit blad ontvangen samen met dit blad ook een nieuwe uitgave van 
de Gemeentegids 2015. U kunt deze gids bewaren en gebruiken als naslag exemplaar. 
De gids is ook beschikbaar op onze website www.pgschagen.nl .  Voor de lezers van de 

http://www.pgschagen.nl/�


papieren versie van Onze Kerk liggen er voldoende exemplaren in de kerk. Wanneer u 
niet in de gelegenheid bent om een exemplaar uit de kerk op te halen, neem dan con-
tact op met de redactie van Onze Kerk p.a. Wim Voorbraak, tel 213665. 
Bij het volgende nummer (oktober) is weer een acceptgiro bijgevoegd waarmee u op 
vrijwillige basis een bijdrage kunt geven voor ons blad, dit om de productiekosten te 
beperken. 

BIJ DE DIENSTEN IN SEPTEMBER 
Nelie Wagenaar, Louise Kooiman, Michiel Aten, Adrie Rozing en Wim Voorbraak 
 
Ons jeugdwerk is al opgestart, parallel aan de start van het basisonderwijs in Schagen. 
Ook de Cantorij is al gestart. Ieder maandagavond wordt gerepeteerd vanaf 20.00 uur. 
De rest van onze winteractiviteiten start traditioneel met de dienst op “startzondag”. 
De startzondag wordt voorafgegaan op de zondag er voor met een avondmaaldienst 
op de ziekenzondag in Verpleeghuis Magnushof. De zondag na startzondag is er een 
oecumenische dienst in de RK Christoforuskerk. We wisselen de komende maand dus 
nog wel eens van samenkomstplaats. Ook betekent dit vaak een andere aanvangstijd. 
Houdt dit in de gaten! Hieronder meer daarover. Vanaf 1 oktober begint het winter-
seizoen en starten onze reguliere diensten weer om 10.00 uur. 
Het betekent niet dat er geen activiteiten zijn in onze kerk.  Juist in tegendeel. We zijn 
open op Monumentendag, we doen als concert locatie mee met  het “Schager rondje 
piano”, er is een orgelconcert van de bekende organist Everhard Zwart en er is last but 
not least gemeentemaaltijd. Meer over deze activiteiten verderop in dit blad. 
 
Op startzondag, 20 september 2015 zal het thema van de dienst zijn:  

 
“Goede buren” 

 
Naast de startdienst zal dit thema ook verderop in het jaar terug-
komen. Als kerk willen we het komende jaar in contact komen met 
de buren van de kerk. Maar ook hoe zijn we zelf als buur-
man/vrouw en hoe ervaren we onze buurt? Dus een uitdagend 
thema wat centraal staat tijdens de startzondag. 

De aanvang van de dienst is om 9.30 uur. We beginnen met een korte bijeenkomst in 
de kerk. 
Daarna is er een Emmaüs-wandeling. Dit houdt in dat we twee aan twee een korte 
wandeling maken in de omgeving van de kerk. Voor deze wandeling krijgt u een on-
derwerp mee om samen over in gesprek te gaan. Als u niet kunt lopen wordt er een 
andere oplossing gezocht. Daarna komen we terug in de kerk en sluiten het af met een  



korte viering.  
Aansluitend gaat het nog even verder en blijven we in de kerkzaal samen koffie/thee 
drinken. Iedereen wordt hier voor uitgenodigd. Voor de kinderen is er een speciaal 
programma. 
Ook zal er deze zondag aandacht worden besteed aan de start van de kerkelijke activi-
teiten voor het nieuwe seizoen. De startzondag wordt georganiseerd samen met de 
werkgroep: “Vieren en leren”. 
 
Oecumenische dienst in de vredesweek 
De Raad van Kerken Schagen e.o. mag u weer van harte uitnodigen voor een oecume-
nische viering en wel op 27 september a.s. , de laatste zondag van de Vredesweek. 
De dienst zal worden gehouden in de RK Sint Christoforuskerk te Schagen, aanvang: 
10.00 uur. 
Het thema zal zijn: ‘Vrede verbindt’. 
Het Dameskoor van de RK kerk o.l.v. Tjeerd v.d. Ploeg zal medewerking verlenen. 
Ook bespeelt Tjeerd het prachtig gerestaureerde Nicholson orgel. Voorgangers zullen 
zijn pastoor Eduard Moltzer, pastor Louise Kooiman en catechiste Monica Wildeboer. 
Kom, doe mee! We gaan zingen, bidden, lezen van en over vrede, luisteren naar de 
overweging, het koor, het orgelspel, we zoeken de stilte, de rust. 
Zo mogen we samen zijn om inspiratie, kracht en wijsheid op te doen voor de komen-
de tijd. 
Deze uitnodiging is voor iedereen, kinderen, jongeren, mensen van middelbare leef-
tijd, ouderen. Iedereen mag meedoen! 
Van Harte Welkom! 
In Vrede verbonden samen zijn……………. 
Ook dat is oecumene! 
N.B. Rond het thema “Vrede verbindt”is er zondag 20 september in Den Haag ook een 
“Walk of Piece”, langs de vele instanties en gebouwen die in Den Haag aanwezig zijn 
en met vrede te maken hebben. De organisatie is in handen van de Vredesorganisatie 
PAX, Kerk en Vrede en de Raad van Kerken in Nederland samen met de Haagse Ge-
meenschap van Kerken.  Meer hierover op onze website wwwpgschagen.nl.  
 
Doopdienst op 4 oktober 
Op 4 oktober a.s. wordt de doop bediend aan Roosmarijn Visser, dochter van Rineke 
en Jasper Visser. Op hun verzoek wordt de doop bediend door de predikant die ook 8 
jaar geleden hun huwelijk inzegende, ds. D.J.H. Wolse uit Lelystad. 

Dienst in het kerkje van Eenigenburg 
Op 11 oktober is er weer een kerkdienst om 10.30 uur in het kader van “tussen kerk en 
kunst”, in het kerkje van Eenigenburg. Voorganger is pastor Louise Kooiman en het 



onderwerp is: Vincent van Gogh. Er zal een powerpoint presentatie gegeven worden 
van enkele van zijn schilderijen en Jan Valkenier zal over het leven van de schilder zin-
gen. De organist is de heer Ed van Loon. Iedereen is van harte welkom! 

MEELEVEN EN FELICITATIES 
Michiel Aten en Louise Kooiman 

Wij leven mee met Herman en Akke Bloem. Het is  voor hen beiden een intensieve, 
lange  periode vol zorg en onzekerheid. Herman is kortgeleden weer enige tijd in het 
ziekenhuis geweest  en verblijft nu in de Magnushof. Hij en Akke zouden het zeer op 
prijs stellen  als u, als bemoediging, een kaartje zou sturen. Het adres is Herman 
Bloem: Verpleeghuis  Magnushof,  ’t Hoog 1 kamer 7,  Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 
KW Schagen. We wensen Herman veel sterkte. Ook Akke wensen wij veel sterkte om 
het vol te houden in deze moeilijke periode. Dat zij zich gedragen mogen weten door 
Gods liefde.  
Wij wensen Adriaan Roodenburg,  Dorpsstraat 1, 1769 HA  Haringhuizen een goed 
herstel toe na een opname in het ziekenhuis waar hij en nieuwe heup heeft gekregen. 
Het herstelproces lijkt goed te verlopen.  
Er zijn meer zieken in onze gemeente. Janny Joling is zelfs even in de pers geweest 
vanwege haar been. Het gaat gelukkig weer helemaal de goede kant op met Janny. We 
wensen haar en Cor veel sterkte toe. 
 
Er zijn ook mensen in onze gemeente die ernstig ziek zijn maar niet genoemd willen 
worden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze periode van hun leven. 
Op 15 augustus overleed Mw. Rienks-Pasanea in het ziekenhuis. Ze was al een tijdje 
ziek. Zij zou op 18 augustus 88 jaar oud zijn geworden. 
Mw. Rienks woonde aan de Marktstraat nr. 70 en was altijd een trouwe bezoekster 
van de kerkdiensten. De laatste tijd lukte het niet meer zo door haar gezondheid. We 
wensen haar dochters, kleinkinderen en andere nabestaanden veel sterkte met dit 
verlies. 
Op 7 augustus is bij Erwin en Anja Dijkstra een dochter geboren. Ze is de zus van Nien-
ke en Fien. Met Anja en de nieuwgeboren Fleur gaat het allemaal voorspoedig, geluk-
kig! Van harte gefeliciteerd met deze uitbreiding van jullie gezin. We wensen jullie alle 
goeds en zegen toe voor jullie dochter Fleur. 
Er gaat in de komende oktobermaand een echtpaar elkaar het ja-woord geven.  
Marie-José Bindels en Christiaan Stobbe gaan op 19 oktober trouwen. In een kerk-
dienst in de Grote Kerk zullen zij Gods zegen vragen. De kerkdienst is om 13.30 uur en 
er zal ook Heilig Avondmaal worden gevierd. 

 



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



BEDANKJE 

Een op de acht vrouwen krijgt te maken met borstkanker, maar dat blijft op de achter-
grond, tot je bericht krijgt na het bevolkingsonderzoek dat er een afwijking gevonden 
is. Na onderzoeken in het ziekenhuis zegt de chirurg : “er zijn zeer onrustige celletjes 
gevonden, een voorstadium van borstkanker, dus u moet geopereerd en bestraald 
worden”! 

Hij zegt ook nog :”u heeft geluk gehad dat het net op tijd ontdekt is! “ Nou dat geluk is 
even ver te zoeken, maar nu alles achter de rug is, weet ik dat het waar is. God zij dank 
was het nog net geen borstkanker, de plek is weg gehaald en ook twee schildwacht-
klieren, waar een ‘fout’ celletje in zat. Ik ben dankbaar voor al het meeleven in de 
vorm van kaartjes, mailtjes, telefoontjes en bezoekjes. Ook aanbiedingen om mij naar 
het AMC te rijden. Dan besef je dat er gemeenteleden om je heen staan, naast familie 
en vrienden. 
Dus heel erg bedankt allemaal, een hartelijke groet van Nelie Wagenaar.   

VAN DE VOORZITTER 
Bettina de Leeuw den Bouter 
 
De zomervakantie is weer voorbij en het vergaderseizoen begint langzaamaan weer. 
Het moderamen is op 20 augustus weer bij elkaar gekomen. Op 1 november vindt de 
dienst plaats waarin we afscheid nemen van ambtsdragers en ambtsdragers 
(her)bevestigen. De gemeenteavond vindt op 4 november plaats, hier leest u meer 
over in de bijdrage van de scriba. 
Naast de notulen en de verslagen van de verschillende raden en commissies is in het 
moderamen ook gesproken over de taken van de Raad van Vieren en Leren. Zij hebben 
er vorig jaar taken bij gekregen. Naast het organiseren en coördineren van activiteiten, 
zijn Public Relations en het vormen van een denktank de taken. Gekeken wordt of 
taken door het moderamen uitgevoerd kunnen worden of dat we mensen kunnen 
vinden voor korte klussen. 
De oproep in de vorige editie van ‘Onze kerk’ blijft staan: we zoeken een opvolger van 
Adri Rozing. Zij gaat (na 14 jaar) aan het eind van 2015 stoppen met haar werk voor de 
Raad van Kerken. Ook voor de pastorale raad willen we graag meer ouderlingen. Wie 
wil of heeft suggesties?  

GEMEENTEAVOND WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015 
Bernard Lucas, scriba 



Graag nodig ik u uit om deze avond bij te wonen. Als kerkenraad willen wij graag met u 
in gesprek gaan over de diensten bijvoorbeeld. Het gaat dus niet over cijfers/geld. 
Noteert u vast deze avond in uw agenda! Ik geef in grote lijnen aan waar het over zal 
gaan. 
Als kerkenraad kunnen wij doorgaan met besluiten te nemen, maar werd er opge-
merkt:  wat denkt de gemeente hiervan? We houden geen diensten meer met Oudjaar 
en Hemelvaartsdag. Op Witte Donderdag hadden we laatst twee diensten? Zou het 
niet praktischer zijn om het tijdstip van de kerkdienst hetzelfde te laten zijn gedurende 
het jaar? 
Hoe ervaart u de huidige kerkdiensten etc.? Uw reacties wegen mee in de uitvoering 
van het beleid. 
Na de pauze met koffie/thee en iets lekkers worden er enkele korte presentaties ge-
houden door de diakenen/jeugd en pastorale raad. 
Dan is er nog de rondvraag en na de afsluiting willen we nog een drankje drinken! 
Ik hoop dat dit programma u zult bewegen naar deze avond te komen zodat wij als 
kerkenraad en u als gemeentelid hier een positief gevoel aan overhouden. 

FACEBOOK 
Bernard Lucas 
 
Er zijn nu bijna 30 mensen lid van deze groep. Zou u/jij willen aansluiten dan graag een 
mail sturen naar de scriba. Wilt u een vriendschapsverzoek doen via Facebook dan 
deze graag richten aan Bernard Lucas ( en dus niet zoeken naar scriba!) 
  

KRINGEN IN HET WINTERSEIZOEN 
Michiel Aten 

Er komt binnenkort een programmaboekje uit en wij hopen dit te mogen presenteren 
op de startzondag 20 september a.s.  
Een aantal activiteiten uit het vorige seizoen worden voortgezet. Zoals de gespreks-
groep over Paulus’ brief aan de Romeinen. U kunt zich hierbij nog aansluiten, ook als u 
het vorige seizoen niet mee heeft gedaan. 
Ook gaan we verder met Bijbels Koken en de 30+ gespreksgroep. 
Nieuw is dit jaar een boekbespreking over het boek “De uitnodiging”. Deze roman over 
een vader die zijn dochter verloor door een misdrijf, heeft al veel mensen doen na-
denken over de vraag waar God is, als er iets vreselijks gebeurt. Het boek is inmiddels 
aan zijn 14de druk toe, dat zegt er misschien wel iets over de indruk die het bij veel 
mensen achterlaat. De eerste avond is op dinsdag 13 oktober in het kerkje van Scha-
gerbrug. 



Ook nieuw is dit jaar een serie avonden over de geschiedenis van Kerk en Christen-
dom, deze start op woensdag 27 januari 2016. De activiteiten geïnitieerd door pastor 
Louise Kooiman volgen hieronder. 

OP ADEM KOMEN 
Louise Kooiman 
 
Een nieuwe wereld kan er voor u open gaan. Samen mediteren, samen stil zijn bij God, 
je medemens en jezelf. Het is een weg van aandachtig zijn en oog hebben voor de 
werkelijkheid in al zijn facetten. Het is een ervaring om te leren onthaasten, op adem 
te komen. Misschien een ontbrekende plek in uw leven, om je terug te brengen naar 
de stilte en de Bron waar je ziel naar verlangt.  
Samen mediteren of dagelijks thuis mediteren, kunt u leren en daarom kunt u mee-
doen aan de cursus die in oktober begint. Het is niet nodig hierin ervaring te hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen die zich aangesproken voelt kan hier aan meedoen. Het zal plaatsvinden in 
de Grote kerk op de Markt op dinsdagavond vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur op de 
volgende data:    20 oktober, 27 oktober, 17 november, 24 november, 1 december 
2015. 
Verschillende mensen hebben zich al aangemeld, maar er is nog plek. 
Opgave en informatie:   Louise Kooiman. Tel: 0228-592970 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 

Bijbelgespreksgroep 
Op woensdag  28 oktober  a.s. is de volgende Bijbel gesprekskring 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?  



We zullen dan spreken over De belofte die we gekregen van God voor onze toekomst. 
Ook zal de negende zaligspreking aan de orde komen. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Ouderen gespreksgroep 
Op dinsdag 22 september a.s. zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de 
grote Kerk op de Markt in de Hans Leijdekkerszaal.  
Het thema zal zijn: Schoonheid 
Schoonheid kan een mens ontroeren, troosten, vrolijk maken, ontzag inboezemen. 
Waar zit ‘m die schoonheid dan precies in? Wat maakt iets mooi? Is dat vooral een 
kwestie van smaak of wat “in” is?  En wat doet schoonheid met ons.  
Mocht u het leuk vinden om daar over door te praten. Bent u van harte welkom.  

ROUWKRING 
Louise Kooiman 

Zal het ooit wennen, jouw stem niet meer te horen?  
Zoveel hadden wij elkaar nog te vertellen.  
Zoveel wou ik je nog vragen.  
Het antwoord heet nu stilte 
Zal het ooit wennen jouw gezelschap te missen? 
Zo leeg die plaats aan tafel.  
Zozeer mis ik die gulle lach. Die wijn smaakt nu niet meer.  
Zal het ooit wennen, jouw warmte niet meer te voelen?  
Zo geruststellend, jouw levensadem.  
Zoveel wou ik nog van je houden. Nu is er alleen nog kilte. 
Zal het ooit wennen, jouw naam niet meer te noemen?  
Zo teder als een kreet.  
Zo wou ik je nog roepen. Jouw naam klinkt nu als een echo.  
Het zal wel wennen, zeggen mensen; de tijd heelt, zeggen zij goedbedoeld.  
 Maar ik wil niet vergeten, ik wil het niet gewoon worden. 
 Jij was onvergetelijk buitengewoon. 

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis en verandering in ons le-
ven. Hoe we hier op reageren en hier mee omgaan is heel persoonlijk. Het voelt als 
een diepe pijn die in je snijdt. Het is of de wereld stilstaat waarbij alle zin en glans uit 
het leven wegvloeit.  De tijd van leegte en gemis is verbonden met herinnering, stilte, 
heimwee of soms ook met boosheid en opstandigheid.   Hoe mensen met dit verlies 
omgaan is ingewikkeld en vaak eenzaam. Een eenzame strijd van vallen en opstaan en 
soms heel moeizaam doorgaan.  



Daarom wordt er het komend seizoen een groep rondom rouw gestart, voor mensen 
die een dierbare hebben verloren. Samen komen om je verhaal met anderen te delen, 
ervaren dat het heilzaam kan zijn om je erkent te voelen in je verdriet, om het niet 
weg te stoppen en op te kroppen. Misschien samen te spreken over je twijfels en vra-
gen. Met elkaar in gesprek over de weerbarstigheid van ons bestaan. Samen zoeken 
naar waar we elkaar kunnen steunen. 

Deze bijeenkomsten zullen, evenals voorgaande jaren, gegeven worden in de Grote 
Kerk op de Markt in Schagen en geleidt worden door pastor Louise Kooiman.  

Wie belangstelling heeft voor deze kring kan zich opgeven bij pastor Kooiman op on-
derstaand telefoonnummer. De kring zal, bij voldoende deelname, ongeveer begin 
december van start gaan en bij voorkeur overdag. We willen om de twee weken zes 
tot acht keer bij elkaar komen. Wilt u zich opgeven of heeft u nog vragen dan kunt u 
bellen naar: Louise Kooiman tel. 0228-592970 

RAAD VOOR VIEREN EN LEREN 
Henk Rieffe, secretaris 
 
Een kerk die open wil zijn naar de maatschappij kan zich niet onttrekken om moeilijke 
vragen aan de orde te willen stellen. Binnen de Raad voor Vieren en Leren is daarom 
het idee ontstaan om een openbare discussieavond te organiseren waarin vragen rond 
het levenseinde aan de orde komen. Iedereen is van harte welkom.  
De centrale vraag is: wat kan een arts betekenen voor zijn patiënt in de laatste fase 
van het leven. Welke zorg kan hij geven gelet op de beperkingen die de wet en richtlij-
nen hem opleggen. Ook komt de vraag aan de orde over het verschil in de behandeling 
van deze problematiek bij somatische en psychiatrische ziekten, en welke consequen-
ties heeft dit voor de behandelende arts.  
 
De avond wordt gehouden op: 
woensdag 18 november a.s. om 20:00 uur in de Grote Kerk op de Markt te Schagen. 
De inleiders zijn: 
de heer J.B.M. de Ruijter, oud-huisarts; 
de heer A. de Boer, psychiater; 
de heer P. Ros, advocaat. 
De gespreksleider is de heer G. Westerink, oud-burgemeester van Schagen. 

MEDITATIEGROEP CHRISTELIJKE MEDITATIE WEER VAN START 
Bericht van Annie van den Idsert namens de classis Alkmaar en Laura Nagelkerke, 
predikant PG Anna Paulowna. 



 
In het voorjaar heeft in Anna Paulowna een eerste reeks van 6 meditatiesessies 
plaatsgevonden en met succes. We willen dan ook graag doorgaan. In het najaar vindt 
de 2e reeks meditatie-sessies plaats op 6 donderdagavonden. 
De data zijn:  1/10, 8/10 – 5/11, 12/11, 26/11 en 3/12 2015; Tijd: 20-21 uur 
Locatie: SamenVaartkerk, Breezand/Anna Paulowna 
Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen. 
U kunt zich aanmelden bij ds. Laura Nagelkerke of bij Gerry Hovinga. 
Verder raden wij u aan het boekje van Lex Boot „Kleine gids voor christelijke medita-
tie“  te bestellen. Uitgeverij is het Boekencentrum. Kosten ca. €. 13.50.; Dit is echter 
niet noodzakelijk. 
Een hartelijke groet van ds. Laura Nagelkerke, e-mail adres: domineelaura@gmail.com 

BOEKENMARKT 3 OKTOBER 2015  
Louise Kooiman, Annemarie Ros, Ineke Schenk en Gonnie Smit  

Het is tijd voor opruimen! En wel opruimen van alle boeken die we inmiddels hebben 
verzameld. Een aantal maanden geleden hielden we een grootschalige rommelmarkt. 
We hadden onder andere zoveel boeken dat we niet alles konden uitstallen. Zaterdag 
3 oktober a.s. willen wij een wat kleinschaliger boekenmarkt organiseren om zoveel 
mogelijk de vele boeken en cd’s die we nog over hebben te verkopen. Hier zitten nog 
hele mooie exemplaren bij! Het is dus niet nodig om boeken bij de kerk af te leveren. 
Uiteraard schenken wij ook koffie en thee met daarbij een heerlijk stukje taart. Ook zal 
er verse Drentse ‘knieperties’ gebakken worden! De opbrengst gaat wederom naar het 
plaatselijk pastoraal (jeugd)werk. Zaterdag 3 oktober a.s. van 10.00 tot 15.00 uur kunt 
u in de Hans Leijdekkerszaal terecht. Tot dan! 

ORGELCONCERT EVERHARD ZWART 
Johan van der Tuin 
 
Op 12 september a.s. komt organist Everhard Zwart, befaamd organist uit een be-
roemd organistengeslacht, het fraaie Van Dam-orgel bespelen in de Grote Kerk te 
Schagen. Het concert begint om 20.00 uur.  
De CV van Everhard Zwart kunt u lezen op de website van PG Schagen op de pagina 
“Evenementen” 
Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn vanaf een half uur voor aanvang in de 
kerk verkrijgbaar à € 10,-,  kinderen € 5,   
Verdere informatie: orgelconcerten@live.nl -  www.zingenenzo.com  
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VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak 
 

Collectes 2e kwartaal 2015 

  
1e 2e Totaal  kerk 

diaco-
nie 

Diaconie 
afdracht Afdracht derden 

5-4-2015 
 

127,28 128,50 255,78 127,28 
  

128,50 JOP jeugdwerk 

5-4-2015 
 

284,98 
 

284,98 
   

284,98 
Leprazending 
spaardoosjes  

5-4-2015 E’burg 69,50 
 

69,50 69,50 
    12-4-2015 

 
96,65 94,72 191,37 96,65 94,72 

   
19-4-2015 

 
85,86 105,90 191,76 85,86 

  
105,90 KIA De Glind 

26-4-2015 
 

105,22 93,10 198,32 105,22 
  

93,10 
Eredienst en 
kerkmuziek 

19-4-2015 
 

68,90 
 

68,90 
   

68,90 Leprazending  

24-4-2015 
Huwelijk 
E’burg  106,25 136,27 242,52 106,25 

  
136,27 

Kankerbestrij-
ding 

3-5-2015 
 

81,80 102,25 184,05 81,80 
  

102,25 
Amnestie 
Schagen  

3-5-2015 E’burg  29,25 35,95 65,20 29,25 
  

35,95 
Amnestie 
Schagen  

10-5-2015 
 

108,45 88,70 197,15 108,45 88,70 
   17-5-2015 

 
103,08 314,14 417,22 103,08 

 
314,14 

 
KIA Nepal 

24-5-2015 
 

147,90 146,36 294,26 147,90 
  

146,36 KIA Zending 

19-5-2015 
Huwelijk 
Valkkoog 105,30 129,65 234,95 105,30 

  
129,65 KIA Yabima 

31-5-2015 
 

60,25 96,90 157,15 60,25 96,90 
  

tbv Children 
Our Future  

7-6-2015 
 

89,85 119,25 209,10 89,85 
  

119,25 Roosevelthuis 

14-6-2015 
 

98,85 100,70 199,55 98,85 
  

100,70 Roosevelthuis 
15-6-2015 Huwelijk 142,30 

 
142,30 142,30 

    

21-6-2015 
Kasteel-
dienst  

        28-6-2015 
 

75,76 72,85 148,61 75,76 72,85 
   

Totaal 
 

1987,4
3 1765,24 

3752,6
7 

1633,5
5 353,17 314,14 1451,81 

 

          
 
  



WERELDWINKEL 
Hans Nusink 
 
Aardewerk in de Wereldwinkel Schagen 
In de Wereldwinkel Schagen staan weer een aantal mooie en kleurrijke artikelen. 
Een ronde voornamelijk turkoois kaarsenhouder met daarop drie vrouwen uit Mexico. 
En speelse spaarpotten in de vorm van een schaap en een koe uit Vietnam. 
Er prijkt ook weer een tajine uit Tunesië op de planken. Dit keer met een kookboekje 
voor gerechten die in een tajine te bereiden zijn.   Potten bakken is een traditioneel 
ambacht in dit land, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. De hele fami-
lie werkt mee ook met het ontwikkelen van steeds nieuwe vormen en versieringen. De 
vrouwen decoreren het aardewerk met de hand, de mannen doen het zwaardere 
werk, zoals het bakken en inpakken. Zo maken ze samen een eerlijk handwerk product 
met authentieke decoraties voor een betaalbare prijs. 
Kleurrijk zijn ook de mozaïekschalen uit Indonesië in zowel rode als blauwe tinten. 
Deze zijn als decoratie goed te combineren met de lampenkap van metaal, pitriet en 
stof in dezelfde kleuren. Het mozaïek, bestaande uit kleine stukjes glas, wordt in ver-
schillende patronen gelegd door het bedrijf Putri Duyung op midden Bali. De naam 
Putri Duyung berust op de legende van een vrouw die half mens, half vis is. In tegen-
stelling tot het naburige Java is het eiland Bali nog grotendeels hindoeïstisch. Het in 
Bali beleden hindoeïsme is kleurrijk en vol aan cultuur en tradities. Dat weerspiegelt 
zich ook in het vervaardigen van mooie handgemaakte producten. 
  
Uiteraard kunt u ook voor koffie, thee, chocolade prima terecht in de Wereldwinkel 
onder toren van de kerk op de Markt in Schagen.  

 
 

ADVERTENTIE 

The Canterbury Tales! 
Altijd al eens het laat veertiende-eeuwse werk  

The Canterbury Tales 
van Geoffrey Chaucer willen lezen én begrijpen? 

Vanaf 21 september 2015 start de 8-weken cursus, 
 iedere maandag van 9.30 – 11.45 

 te Callantsoog of Schagen. 
Voor meer informatie en aanmelding: 

 info@hulpbijengels.nl 
of bel 06 – 118 57 300, dr. Annemarie Ros, 

www.hulpbijengels.nl 

mailto:info@hulpbijengels.nl�
http://www.hulpbijengels.nl/�


INLOOPMORGEN 
Woensdagmorgen   7 oktober start we weer met de inloopmorgen op de eerste 
woensdag van de maand. Om 10 uur staat de koffie/thee klaar in de Hans Leijdekkers-
zaal 

UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD 
Solveg Steur, namens de werkgroep, 

 
Zondag  20 september 2015 

in de Grote Kerk aan de Markt te Schagen 

De eerste gemeentemaaltijd  
in het nieuwe seizoen 

 
Ook u bent van harte welkom! 

 
 

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. Deze kunt u reserveren tussen 14.00 en 15.30 uur via 
het nummer 272888. Indien u onze gast wilt zijn, geeft u zich dan direct op om teleur-
stelling te voorkomen.  
 
Opgave vóór woensdag  16 september  bij: 
Solveg Steur   213801  Ageeth Spruijt  213220 
 
N.B. Heeft u zich opgegeven, maar bent u onverhoopt verhinderd, belt u dan a.u.b. zo 
snel mogelijk af, dan kunnen wij een ander weer blij maken. 
Graag tot ziens, namens de werkgroep. 

ONTMOETING ROND BRONNEN EN WAARDEN IN JODENDOM, CHRIS-
TENDOM EN ISLAM 
Annerien Groenendijk 
 
Een serie van drie gespreksbijeenkomsten voor belangstellenden in Alkmaar e.o. 
op woensdagavond in het najaar van 2015 van 19.30- 21.30 uur . 
Programma: 
16 september in de Alkmaarse synagoge, Hofstraat 15, 1811 EV Alkmaar, linker foto 
7 oktober in ‘t Swaenennest,  (naast de Lutherse kerk), Oudegracht 185, 1811 CD Alk-
maar, foto in het midden 
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21 oktober in de Turkse moskee, Mr.P.J.Troelstrakade 42, 1814 TB Alkmaar , rechter 
foto.   

      
 
* De bijeenkomsten staan onder verantwoordelijkheid van de werkgroep Trialoog van 
het Oecumenisch Vrouwennetwerk Noord-Holland. Met medewerking van Anne-
Maria van Hilst (historica en hebraïste) en Ayse Tas (fotografe en educatief medewerk-
ster moskee Heerhugowaard). 
Elke avond start met een rondleiding in het betreffende godshuis.  
Deelname staat open voor iedereen die bereid is zich te verdiepen in de eigen religieu-
ze traditie en die van de ander. De bedoeling is dat men zich opgeeft voor de gehele 
serie.  
* Aanmelding en informatie bij: Annego Hogebrink, e-mail: ahogebrink@hetnet.nl. 
Telefoon 0725616418 
Kosten voor de serie van 3 avonden: 20 Euro. Te voldoen op de eerste avond.  
Meer info over het programma op www.pgschagen.nl/ regio 

ACTIVITEITENROOSTER SEPTEMBER-OKTOBER 2015 
 

12 september Zaterdag Monumentendag vanaf 10.00 uur Grote Kerk 

12 september Zaterdag Orgelconcert Everhard Zwart, entree €10,- 20.00 uur 

 

Grote Kerk 

13 september Zondag Rondje piano vanaf 14.00 uur o.a. Grote Kerk 

20 september Zondag Gemeentemaaltijd vanaf 15.45 uur Grote Kerk 

22 september Dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

23 september Woensdag Kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 

27 september Zondag West SideJazzband; het dak gaat eraf!* 15.00 uur Eenigenburg 

30 september Woensdag Raad van Vieren en Leren 20.00 uur Grote Kerk 

3 oktober Zaterdag Boekenmarkt vanaf 10.00 uur HLZ, Grote Kerk 

5 oktober Maandag College van Kerkrentmeesters (db) 9.00 uur Wulpenhof 3 

8 oktober Donderdag Pastorale Raad 19.30 uur Grote Kerk 

13 oktober Dinsdag Bespreking boek “De uitnodiging”. 20.00 uur Schagerbrug 

13 oktober Dinsdag College van Kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

18 oktober Zondag Heidi Pronk en Eric Fortuyn, zang en piano* 15.00 uur Eenigenburg 

mailto:ahogebrink@hetnet.nl�
http://www.pgschagen.nl/�
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20 oktober Dinsdag Meditatiemoment 19.00-20.30 uur Grote Kerk 

27 oktober Dinsdag Meditatiemoment 19.00-20.30 uur Grote Kerk 

28 oktober Woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

4 november Woensdag Gemeenteavond 19.30 uur Grote Kerk 

17 november 

 

Dinsdag Meditatiemoment 19.00-20.30 uur Grote Kerk 

18 november Woensdag Discussieavond “Levenseinde” 20.00 uur Grote Kerk 

24 november Dinsdag Meditatiemoment 19.00-20.30 uur Grote Kerk 

1 december 

 

Dinsdag Meditatiemoment 19.00-20.30 uur Grote Kerk 

 
*Voor het volledige herfstprogramma 

van het kerkje in Eenigenburg, zie onze 
website 

www.pgschagen.nl/Eenigenburg 
 
 
 

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 
 

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

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen



Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

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

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hetzijpernotariskantoor.nl

N O T A R I S S E N

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

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes
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Schagerweg 53, Schagerbrug

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

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hznk.nl

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

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?’


	ALGEMEEN
	PASTORES
	SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen
	KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN"
	KOPIJ “ONZE KERK"

	TER OVERWEGING
	KERKDIENSTEN
	LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST
	VAN DE REDACTIE
	BIJ DE DIENSTEN IN SEPTEMBER
	MEELEVEN EN FELICITATIES
	BEDANKJE
	VAN DE VOORZITTER
	GEMEENTEAVOND WOENSDAG 4 NOVEMBER 2015
	FACEBOOK
	KRINGEN IN HET WINTERSEIZOEN
	OP ADEM KOMEN
	GESPREKSGROEPEN
	ROUWKRING
	RAAD VOOR VIEREN EN LEREN
	MEDITATIEGROEP CHRISTELIJKE MEDITATIE WEER VAN START
	BOEKENMARKT 3 OKTOBER 2015
	ORGELCONCERT EVERHARD ZWART
	VAN DE ADMINISTRATEUR
	WERELDWINKEL
	INLOOPMORGEN
	UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD
	Ontmoeting rond bronnen en waarden in Jodendom, Christendom en Islam
	Activiteitenrooster september-OKTOBER 2015

