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

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

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

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

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

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

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

Stichting Kopwerk, stichting voor protes-
tants-christelijk onderwijs in noordelijk 
Noord-Holland, stuurt 24 protestants-
christelijke basisscholen aan, waarvan twee 
in Schagen.

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

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

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

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

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

Gedempte gracht 67 • Schagen
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Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’
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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 

Rik Laernoes 
 
Kerk 
De vertrekkend secretaris van de landelijke kerk, de heer Arjan Plaisier, heeft de knup-
pel in het kerkelijk hoenderhok gegooid. De PKN is niet langer meer volkskerk. De tijd 
dat veel mensen nog lid waren van de kerk, die tijd is echt voorbij. In de jaren dat de 
kerk Volkskerk was, was Nederland nog bezaaid met kerkgebouwen. Iedere stad en elk 
dorp had een kerk. Vandaag de dag is dat niet meer het geval. 
Veel kerkgebouwen zijn buiten gebruik – mede door het ontstaan van de PKN -  en de 
gelovige gemeenschap moet soms heel wat meer kilometers maken om er te komen. 
De secretaris verwoordt en zegt hardop wat we al jaren zien gebeuren in onze kerk. De 
kerk is in de loop van de jaren naar de rand van de samenleving gegaan, gemarginali-
seerd. Voor ons in de kop van Noord-Holland is dit alles geen nieuws. Dat proces van 
kerksluitingen hebben we hier voor een groot deel achter de rug. 
 

mailto:m.c.Aten@hotmail.nl�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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Twee of drie 
En dan komt bij mij die tekst uit Mattheüs in gedachte: ‘Waar twee of drie in mijn 
naam bijeen zijn, daar ben ik aanwezig’ (Mattheüs 18:20). Een tekst die heel wat keren 
is gebruikt (en misbruikt) als de opkomst tegenviel. Met deze tekst proberen we dan 
de moed erin te houden. Uit eigen ervaring weet ik ervan. Soms hadden we heel veel 
tijd besteed aan de voorbereiding van de Vesper in de Willibrorduskerk in Haringhui-
zen. En dan was het aantal aanwezigen zo minimaal……  
Maar…..een bekende theoloog (Okke Jager) draaide deze tekst om. Niet waar twee of 
drie, een groeiende groep, maar waar drie of twee … een kleiner wordende groep. 
Het is een teruglopend aantal, een neergaande lijn. We tellen terug:  drie, twee ….. 
We willen als mensen wel graag bij een winnende club horen, we willen geen losers 
zijn.  
Gelukkig wordt het geloof nog steeds doorgegeven. (Vanmorgen een prachtige doop-
dienst meegemaakt). Maar dat is natuurlijk geen garantie dat mensen ook gelovig 
worden, steun en troost vinden in het geloof als het er echt op aankomt in het leven. 
Was dat maar waar. 
 
Voleinding 
In deze tijd van het kerkelijk jaar vieren we de zondagen van de voleinding, eeuwig-
heidszondagen. We denken dan niet zozeer aan zoiets als ‘afronding’  maar veel meer 
toekomstgericht, aan de voltooiing van Gods plannen met onze wereld, met ons eigen 
leven. Op de laatste van deze zondagen – de laatste voor de vrolijke Adventstijd- ge-
denken we ook de gestorvenen. 
Op deze zondagen van de voleinding stelt het Evangelie ons voor de vraag die we ons-
zelf ook stellen bij de jaarwisseling: Waar komt het nu uiteindelijk op aan? 
Een vraag die ieder voor zichzelf moet beantwoorden. 
 
Psalmen op de akker 
Het geloof kan wegzakken, niet meer aanspreken. Het leven is wellicht weerbarstiger 
gebleken dan je had gehoopt. Maar toch… 
Als je van huis uit de (meer)waarde van het geloof meekrijgt, dan kan het wel eens 
wegzakken, maar het kan ook terugkomen. 
 
Van Randwijk heeft een ontroerend gedicht over zijn jeugd geschreven. Opgegroeid in 
een gereformeerd gezin in Werkendam, kijkt hij in dat gedicht terug op zijn jeugd, op 
wat was. 
Hij had het geloof meegekregen, maar was geen actief kerkganger. 
Het gedicht eindigt als volgt: 
 
(….) 



   4  
  

Mijn vader zong er psalmen op de akker, 
Mijn moeder in de keuken hetzelfde lied, 
En wat je zo ontvangt, dat sterft niet  
En als het slaapt wordt het toch eens weer wakker. 
 
Mijn land, arm land, 
Dit lied wil ik u leren 
Mijn vader zong het tot troost voor elk volk dat lijdt 
Bereid de weg, in Hem verblijd, 
Die door de vlakke velden rijdt 
Zijn naam is Heer der Heren  
 
De vetgedrukte regel- ‘En wat je zo ontvangt, dat sterft niet’ 
is een rijke gedachte voor al die ouders en anderen die hun best hebben gedaan het 
geloof door te geven. 
En dan die laatste 2 regels. Bij Van Randwijk waren de psalmen nog springlevend. 
Het zijn de laatste regels van psalm 68 vers 2 (uiteraard uit de oude berijming). 
 
KERKDIENSTEN 

Zondag  15 november 2015 
Grote Kerk 
10.00 uur    pastor dhr. W. van Rumpt, Wieringerwerf 
1e collecte Kerk  (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Ed van Loon 
Lector   Jan van Laar 
Gastvrouw   Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Erwin Kloosterman en Leo Witte 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag 18 november 2015 
De Bron, 10.45 uur pastor mw. L. Kooiman 

Donderdag 19 november 2015 
Caegstate, 10.45 uur Dhr. J. Bruin 
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Zondag  22 november 2015 Eeuwigheidszondag 
Grote Kerk 
10.00 uur    Pastor Mw L.Kooiman en Ds M.C. Aten, m.m.v de Cantorij 
Eén collecte voor eigen kerkelijk werk 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Adriaan Rodenburg 
Gastvrouw   Tineke Buis 
koffie wordt verzorgd door  Alie Prij en Dineke Dekker 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag  25 november 2015 
De Bron, 10.45 uur pastoor E. Moltzer 

Zondag  29 november 2015, 1e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur    Drs. G. Scholten, pastor Gemini Zh. Den Helder 
1e collecte   Kerk (Jeugdwerk Schagen) 
2e collecte   Voedselbank Kop van Noord 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   René Meijer 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag  2 december 2015 
De Bron, 10.45 uur dienst vervalt 

Zondag  6 december 2015, 2e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur    Ds. C. Corporaal, Bolsward 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   pastoraat(landelijk) 
Organist   Sebastiaan Schippers 
Lector   Nellie Meijnikman 
Gastheer   Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
Er is crèche en kindernevendienst 
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Woensdag  9 december 2015 
De Bron, 10.45 uur pastoor E. Moltzer 

Zondag  13 december 2015 3e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur    Ds M.C. Aten 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Janny de Visser 
Gastvrouw   Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerdienst 
 
LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
15 november Daniël 6 Daniël in de leeuwenkuil 

 

22 november Daniël 12 God toont Daniël de toe-
komst 

Adventsproject   
29 november Lucas 1:5-

25 
Aankondiging van Johan-
nes’ geboorte 

6 december Lucas 
1:26-38 

Aankondiging van Jezus’ 
geboorte 

13 december Lucas 
1:39-56 

Maria bij Elisabet 

   

BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak 
 

Met de bijzonderde dienst op eeuwigheid-
zondag sluiten we het kerkelijk jaar. Traditio-
neel herdenken we in onze kerk onze broe-
ders en zusters uit onze gemeente die het 
afgelopen jaar overleden zijn. We noemen 
hun namen. Ook krijgt een ieder weer zelf de 
gelegenheid om zijn of haar geliefde te ge-
denken met het opsteken van een lichtje. 
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Daarom heen diensten met een vertrouwd 
invulling met onze eigen predikant, ds Gert 
Scholten, tegenwoordig niet alleen zieken-
huispastor maar ook voorganger bij de PG 
Andijk-Wervershoof en Ds Catrinus Corporaal, 
vroeger Julianadorp,  tegenwoordig met eme-
ritaat en woonachtig in Bolsward. 
Met een aantal foto’s verspreid door dit blad  
kijken we terug op een aantal hoogtepunten 
de afgelopen maand: Het huwelijk van Chris 
Stobbe en Marie-José Bindels bij ons in de 
Grote Kerk en het huwelijk van Jos Vogelsang 
en Maria Roodakker in Heerhugowaard. Ook 
ziet u beelden van de bevestiging van de 
nieuwe ambtsdragers. 

 
 
 

MEELEVEN EN FELICITATIES 
Louise Kooiman, Michiel Aten  

Wij leven mee met de kinderen en kleinkinderen van Aartje Johanna van der Meulen-
de Haan. Zij overleed op 6 oktober in de Magnushof. Ook leven we mee met de kinde-
ren en kleinkinderen van Willem en Truida Vrielink-van Wieren. Beiden overleden 1 
week na elkaar. Elders kunt u een in memoriam over hen lezen. 

Wij leven mee met alle zieken in onze gemeente, verschillende mensen ondergaan de 
komende tijd een operatie of ingrijpende behandeling. Mogen allen gedragen worden 
door de wetenschap dat er mensen in de gemeente zijn die voor hen bidden om Gods 
kracht en liefde. 

Op 16 oktober overleed Atie van Slageren, ze woonde de laatste jaren van haar leven 
aan de Landbouwstraat. Ze bezocht regelmatig de diensten in de Caegstate en was 
een gelovige vrouw. Vol vertrouwen overgave stond zij in het leven. Op 22 oktober 
hebben we in een dankdienst voor haar leven, afscheid van haar genomen. Zij mocht 
84 jaar oud worden.  
Op zondag 1 november overleed Guus Wardenaar in het ziekenhuis in Alkmaar, zij 
woonde aan het Rapenpad. Op maandag 9 november hebben we in de kerk afscheid 
van haar genomen. Beide families wensen wij de kinderen en kleinkinderen veel sterk-

Links Maria Roodakker en  Jos Vo-
gelsang 
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te toe in het gemis om hun moeder en oma. Dat zij troost mogen hebben aan de 
mooie herinneringen aan haar. 
Wij leven mee Adriaan Roodenburg en Tineke Dwarswaard die in het ziekenhuis heb-
ben gelegen voor een operatie. Wij wensen hen van harte beterschap en een goed 
herstel toe. 
Adrie Rozing moet worden opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. Wij wen-
sen haar en haar man Jan veel sterkte in deze periode en wensen Adrie een goed her-
stel toe. 
Wij leven mee met Bram Glas, die tijdelijk verbleef in de Zandstee in ’t Zand, en weer 
thuis. Wij wensen hen veel sterkte. 
Op 22 november worden tijdens de eeuwigheidzondag allen herdacht die het afgelo-
pen jaar in onze gemeente gestorven zijn. Wij wensen hen allen veel kracht en sterkte 
toe voor deze dienst. 
Ook voor allen voor wie het langere tijd geleden is en het gemis nog steeds voelbaar 
is. Ook hen wensen wij goede en warme mensen om hen heen en Gods liefde en 
trouw.  
 
TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 
Op 16 oktober 2015 overleed op 84 jarige leeftijd:  

Arentje van Slageren – Politiek.  Atie 
Sinds 4 oktober 2003 was zij weduwe van Geert van Slageren. Toen nog wonende aan 
de Handelsstraat waar zij daarna nog enkele jaren alleen is blijven wonen. In 2005 
verhuisde zij naar de Landbouwstraat. Graag wilde zij op tijd beslissingen nemen met 
het oog op de toekomst. Langzamerhand werd haar geheugen minder en werd zij af-
hankelijker en na een kort ziekbed overleed zij in het hospice in Schagen. 
Atie Politiek werd geboren in Wons in Friesland  Ze bleef tot haar huwelijk in Wons 
wonen en als jong meisje volgde ze een opleiding voor huishoudkundige in Amster-
dam. Ze trouwde met Geert van Slageren, ook uit Wons. Ze kenden elkaar o.a. van de 
zangvereniging, want beiden hielden ze van zang en muziek. Na hun huwelijk gingen zij  
in West Friesland wonen, aan de Heerenweg in Barsingerhorn.  
In 1999 kwamen Geert en Atie  in Schagen aan de Handelsstraat wonen en voelden 
zich al snel thuis in Schagen. Atie was een bijzondere, positieve vrouw, ze bleef dicht 
bij zichzelf en verstond de kunst om het leven te leven. Ze was een blij en enthousiast 
vrouw, onvoorwaardelijk naar de mensen van wie ze hield. Een vrouw met veel kan-
ten, een bijzondere moeder en oma. Ze hield van de natuur en ook van zang en muziek 
en ze heeft dat ook met veel liefde doorgegeven aan haar kinderen.  
Ze had een brede belangstelling voor politiek en hield veel van mensen.  
Een groot verdriet in haar leven was, een jaar voor de dood van haar man, het overlij-
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den van haar dochter Helena. Toch wist ze het leven op te pakken, ondanks het gemis 
en verdriet ging ze door. Een sterkte, krachtige vrouw. 
Atie van Slageren stond vol vertrouwen in haar geloof, ze wist zich gedragen en dat gaf 
haar veel kracht en rust. Geloof, niet als een knellende band, niet als een vat vol gebo-
den maar een plek om je vrij te voelen. De laatste jaren sprak ze regelmatig over haar 
dood en gaf aan wat belangrijk voor haar was. Tijdens de dankdienst voor haar leven 
werden er liederen gezongen door haar uit gezocht. Haar kinderen zongen, in de geest 
van hun moeder, een prachtig lied. 
We lazen Jes. 40:31: “ Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij 
slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, 
maar raakt niet uitgeput”. 
Het beeld van God als adelaar, die ons wil opvangen als we dreigen te vallen, als alles 
omvattende liefde, als grond van ons bestaan. Zo leefde Atie en zo is ze gestorven, 
met vertrouwen en overgave. Zo hebben we haar uit handen gegeven. Dat Henk en 
Nel, Iet en Hette, Johan en Veronika, Fenna, en Arle, Ronald en Rita, kleinkinderen en 
allen die van haar gehouden hebben troost mogen vinden aan de goede herinneringen 
aan Atie van Slageren en dat zich gedragen mogen weten door Gods liefde.  

IN MEMORIAM 
Michiel Aten 
 
Op 16 oktober 2015 overleed: Willem Vrielink, op de leeftijd van 75 jaar, en op de dag 
van zijn uitvaart, op 21 oktober, overleed zijn vrouw Truida Vrielink-van Wieren, op 
de leeftijd van 74 jaar. 
Willem en Truida woonden aan de Leeuwerikstraat in Schagen. Truida was een trouwe 
bezoekster van onze kerkdiensten. Beiden hadden ze de laatste jaren gezondheids-
problemen. Bij Willem was het een paar jaar geleden zo erg, dat hij leek te overlijden. 
Hij kwam er toch weer uit, al was dat een bijzondere ervaring voor hem. Zelf noemde 
hij het een bijna-doodervaring. 
Truida en Willem waren 51 jaar getrouwd. Ze waren zeer op elkaar en op hun kinderen 
gesteld. Hun oudste zoon Albert (nu: Albert-Jan) woont in Noorderhaven in Juliana-
dorp kwam heel vaak bij ze logeren. De dochters Marian en Wilma wonen beiden in 
Schagen met hun echtgenoot en kinderen. 
Willem en Truida kwamen uit Drenthe, Willem was in Schoonebeek geboren, Truida in 
Weiteveen, een paar kilometers daar vandaan. Door zijn werk als technicus bij de Vos 
Groep in Den Helder, kwamen zij in Schagen te wonen. Willem moest voor zijn werk 
wel eens een tijdje naar het buitenland: Egypte en Amerika. Na zijn pensionering 
brachten ze samen veel tijd door bij hun caravan in Hardenberg. Daar fietsten ze ook 
wel naar toe, liefst in één dag! 



   10  
  

Toen Truida voorvoelde dat Willem ging overlijden, kwam zijn einde niet als een schok 
voor haar. Ze wist het gewoon. Ze had een sterk gevoel dat hij haar opwachtte. Truida 
overleed in het hospice maar een paar uur voor de uitvaart van Willem. 
Uit beide uitvaarten bleek wel hoe geliefd ze waren door hun kinderen en kleinkinde-
ren. Voor Truida  hebben we nog één keer het lied “de Heer is mijn herder” gezongen. 
Het was het laatste lied wat ze hoorde. 
Wij gedenken Willem en Truida in dankbaarheid en respect. Laten wij hun nabestaan-
den noemen in onze gebeden. We wensen ze veel kracht en de nabijheid van Gods 
Geest in deze tijd van rouw. 

KERSTWANDELING 19 DECEMBER A.S.    
Annemarie Ros-Thijms 
 
De voorbereidingen voor de kerstwandeling in Schagen zijn in volle gang! Zaterdag 19 
december kunt u, onder begeleiding van een gids, door het centrum van Schagen 
rondlopen terwijl u onderweg Maria, Jozef, het kindje Jezus, de wijzen, de engelen en 
de herders tegenkomt. En nog veel meer! Muziek, zang, dans en toneel, u beleeft het 
allemaal in een wandeling van ongeveer anderhalf uur.  
Wilt u meer informatie, of wilt u zich alvast opgeven? Dat kan! Rond 12 november 
komt onze website in de lucht: www.kerstwandelingschagen.nl. Hier kunt u kaarten 
bestellen. Ook kunt u rond half november bij Modezaak In Dubio (Gedempte Gracht 
67) terecht om kaarten te kopen. Kaarten kosten € 5,- per stuk, dit is inclusief twee 
consumpties. En check ook onze facebook pagina! 
 

 
Huwelijk Chris Stobbe en Marie José Bindels 

http://www.kerstwandelingschagen.nl/�
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SCHAGER KERSTKOOR is weer gestart! 
Wijnand Kamer, dirigent Schager Kerstkoor. 
 
Het Schager Kerstkoor weer van start gegaan met repeteren voor de Kerstnachtdienst 
in de kerk op de Markt. 
Naast de kerstnachtdienst zal het koor ook medewerking verlenen op donderdag 17 
december aan de kerstviering van Caegstate en op vrijdag 18 december te horen zijn 
in een kerstconcert dat voor de derde maal wordt georganiseerd. Aan dit kerstconcert 
wordt weer meegewerkt door de Schager Harmonie terwijl we dit jaar ook “Rauwe 
Vrouwen”mogen verwelkomen in ons midden. Het Schager Kerstkoor heeft nog ruim-
te genoeg voor mensen die vooral leuk en enthousiast willen zingen. De begeleiding 
wordt verzorgd door Wim Rijnsburger op de piano. 
 
Wij repeteren na kerktijd van half twaalf tot ongeveer één uur en zo vervolgens elke 
zondag. Deelname aan het koor kost € 10,00. De opbrengst van het koor en de op-
brengst van het concert wordt geschonken aan een goed doel in Schagen. De op-
brengst van het eerste concert is naar twee projecten gegaan die verbonden zijn aan 
het Platform Grenzeloos Schagen en vorig jaar via “Schagen FM het glazen huis”, aan 
de voedselbank. 
 
Wilt u op deze manier het goede doel steunen en wilt u gewoon gezellig lekker zingen 
kom dan langs op de repetitie in de kerk of geef u op bij de dirigent Wijnand Kramer 
(wijnand.j.kramer@quicknet.nl) zodat uw muziek klaar kan liggen. Echt iedereen is 
welkom!! Lidmaatschap van onze kerk is geen criterium voor deelname! Gewoon lek-
ker zingen. 
Tot op de volgende repetitie.  
 

VAN DE VOORZITTER 
Bettina de Leeuw den Bouter 
 
Als u deze editie van Onze Kerk leest is de gemeenteavond al geweest. Ik hoop dat het 
een geslaagde avond is, waarin gemeenteleden mee hebben kunnen praten over onze 
gemeente. Op 1 november hebben we van twee ambtsdragers afscheid genomen, 
namelijk van Heleen van Zanten en Frank Mulder. Drie ambtsdragers zijn herbevestigd, 
te weten Arjan Plomp, Jan Mechielsen en Jan Bruin. Ook hebben we twee nieuwe 
ambtsdragers welkom mogen heten, namelijk Tineke Buis en Corinne Leijdekkers-van 
Oord. 

mailto:wijnand.j.kramer@quicknet.nl�
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Op 29 oktober heeft het moderamen vergaderd. Een belangrijk onderwerp was de 
invulling van de gemeenteavond. Ook de bezinningsdag stond op de agenda. We gaan 
als kerkenraad onder andere praten over wat ons inspireert. In de Raad van Kerken is 
afscheid genomen van Adri Rozing, zij is vele jaren lid geweest. Met mogelijk nieuwe 
kandidaten worden nog gesprekken gevoerd. Andere onderwerpen in het moderamen 
waren de invulling van het dienstenrooster voor 2016, de kerkbalans en de komende 
kerstmorgendienst.  Over deze onderwerpen hoort u later meer. 
 

 
 
 



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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VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS, 
Jan Prij, kerkrentmeeter 
 
In de afgelopen maand ontvingen we een aardig bedrag uit de erfenis van Mw. Van 
Bodegraven uit Schagerbrug. Het College is erg gelukkig met deze bijdrage en dank-
baar dat Mw. Van Bodegraven ook op deze wijze aan de kerk heeft gedacht. Omdat 
aan de erfenis geen voorwaarden zijn gesteld voor wat de bestemming betreft heeft 
het College het geld toegevoegd aan het vermogen van de kerk. Dit betekent dat we 
gedurende vele jaren van de opbrengst hiervan het kerkenwerk kunnen ondersteunen. 
Deze wijze van besteden is in lijn met het besluit hierover dat de kerkenraad begin dit 
jaar heeft genomen. In het januarinummer van Onze Kerk is dit besluit nader toege-
licht.  

 
 Jan Mechielsen, Arjan Plompen Jan 
Bruin worden herbevestigd als 
kerkrentmeester, diaken en ouder-
ling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

Tineke Buis (links) wordt be-
vestigd als diaken en 

 Corine Leijdekkers als ouder-
ling 
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KERKDIENST EERSTE KERSTDAG 
Karin Doedens 
 

Het was "eeuwen reeds voorzegd"; Hij komt, onze Koning!  
Tijdens een "stille nacht, heilige nacht" werd "er een kin-
deke geboren op aard". De engelen zongen "ere zij God" 
en de herders zeiden: "Hoor de engelen zingen d'eer. Van-
uit het oosten zeiden de wijzen: "Het is geboren, het god-
delijk kind". "Komt allen tezamen”, want op vrijdag 25 
december, Eerste Kerstdag, vieren we het kerstfeest in de 
kerk. Louise Kooiman zal voorgaan in deze dienst.  
 
Het wordt een dienst voor allemaal! We gaan op weg met 
Hanna en zien door haar ogen hoe zij de geboorte van Je-

zus van dichtbij meemaakte. 
 
Veel gemeenteleden hebben een rol in Hanna's kerstverhaal. Wij zijn nog op zoek naar 
herders. Mocht je/ u graag mee willen spelen, maar bent u niet door ons benaderd, 
dan horen we dat graag van u. In december wordt er op zaterdagmiddag een aantal 
keer geoefend.  
 
We hopen er een mooie dienst van te maken met elkaar. De kinderen zijn de hele 
dienst welkom in de kerk en we zullen veel zingen.  
 
Ik zou zeggen: u zijt wellekome!  
 
Met vriendelijke groet, Jan Bruin, Annemieke Plomp en Karin Doedens 

KERSTVIERING IN DE KERK OP 22 DECEMBER 
Louise Kooiman 
 
Op dinsdag 22 december is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een Kerstviering in de Hans 
Leijdekkerszaal m.m.v. het mannenkwartet o.l.v. Jan Bruin. 
Zij zullen enkele kerstliederen zingen, er worden verhalen verteld en we gaan samen 
in gesprek. Ook is er een heerlijke kerstmaaltijd met o.a. soep en brood. 
De mensen van de gespreksgroepen zijn welkom, maar daarnaast is uiteraard ook 
iedereen die het leuk vindt van harte welkom. 
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u contact opnemen met pastor Kooiman tel. 
0228-592970 
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ROUWKRING 
Louise Kooiman 

Begin december zal er weer een rouwkring van start gaan, voor hen die een dierbare 
verloren hebben. 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. Deze bijeenkomsten zullen, evenals voorgaande jaren, gegeven worden 
in de Grote Kerk op de Markt in Schagen en geleidt worden door pastor Louise Kooi-
man. Wie er belangstelling heeft voor deze kring kan zich opgeven bij pastor Kooiman 
op onderstaand telefoonnummer. Wilt u zich opgeven of heeft u nog vragen dan kunt 
u bellen naar: Louise Kooiman tel. 0228-592970 

ZANGMIDDAG 21 NOVEMBER. 
Wijnand Kramer 
 

Op 21 november aanstaande wordt 
een zangmiddag georganiseerd om 
met elkaar dwars door het liedboek 
gewoon gezellig te zingen. Als er 
voldoende belangstelling voor be-
staat zullen we bijvoorbeeld 
“Niemand leeft voor zichzelf” vier-
stemmig doornemen. Verder zullen 
we samen met Hanneke Muntjewerf 
aan het orgel door een aantal gezan-
gen gaan die in meerder of mindere 
mate bekend zijn of worden veron-
dersteld. Hanneke heeft uit haar 
ervaring een aantal gezangen aange-
geven en ik heb dat aangevuld met 
mijn ervaring van de afgelopen tijd 
zingen uit het nieuwe liedboek. Het 
zwaartepunt van de middag ligt in 
het ontspannen met elkaar zingen. 
Vanaf half drie is de kerk op 21 no-
vember open en we beginnen om 
drie uur met zingen. Met een onder-
breking van een kwartier pauze zul-
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len we omstreeks vijf uur stoppen. Als u speciale wensen heeft voor het zingen van 
een bepaald gezang geef dit dan door dan zullen we het proberen mee te nemen. Ik 
hoop dat er veel mensen op af komen en dat we een prettige middag zingend met 
elkaar kunnen doorbrengen.  
 

WILLIBRORDUS VESPER HARINGHUIZEN 
De Voorbereidingscommissie 
 
6 december 2015 
Ds. Johan Moens, de Cantorij van Julianadorp o.l.v. Coby Moens en pianist Ronald van 
der Veen werken mee aan het avondgebed van december. Dan weer op de eerste 
zondag van de maand. De profetenlezing, Jesaja 9, 1-6, zingen wij samen met de can-
torij, gezang 448 uit het nieuwe Liedboek: “Het volk dat wandelt in het duister”. 
De kerk is op 6 december om 4 uur open, tien voor 5 luidt de klok en de viering be-
gint om 5 uur.  
Dringend verzoek uw auto buiten het dorp te parkeren. 
 
DANK PURMERENDSE PREDIKANTEN 
Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg 
 
Dank Purmerendse predikanten 
Na afloop van de kerkdienst op zondag 11 oktober jl. hebben rond 100 gemeenteleden 
hun instemmende naam of handtekening geplaatst onder een steunbetuiging aan de 
predikanten Gerard Nieuwburg (PKN) en Wim de Bruin (Christelijk Gereformeerd) uit 
Purmerend.  
Beiden spraken dinsdagavond 6 oktober in de Purmerender raadzaal. Reden was dat 
een grote groep Purmerenders enkele weken eerder in diezelfde raadzaal anti-
vluchtelingenleuzen hadden gescandeerd.  
De adhesiebetuiging luidde als volgt: 
 
Vanuit de protestantse gemeente rond de Grote Kerk van Schagen willen wij beide 
predikanten - ds. Nieuwburg en ds. De Bruin - en allen die zich positief inzetten voor de 
vluchtelingen die in Nederland en in de gehele Europese Unie  een veilig heenkomen 
zoeken, van harte danken voor hun opstelling en hun een hart onder de riem steken.  
 
Een fragment uit Psalm 146:  

Gelukkig (..) hij die trouw is tot in eeuwigheid,  
7 recht doet aan de verdrukten, 
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brood geeft aan de hongerigen. 
De Eeuwige bevrijdt de gevangenen,  
8 de Eeuwige opent de ogen van blinden, 
de Eeuwige richt de gebogenen op, 
de Eeuwige heeft de rechtvaardigen lief,  
9 de Eeuwige beschermt de vreemdelingen 

 
Van beide predikanten ontvingen wij dankwoorden. Zij voelden zich gesterkt in hun 
standpunt. 
 

SINT EN KERST IN DE WERELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 

In de Wereldwinkel Schagen vindt u talloze kleine en grotere cadeaus, voor elke beurs, 
om te geven aan een geliefd persoon met Sinterklaas of Kerstmis.  

Zo staan er op de planken van de winkel sculpturen van zilverkleurig draad waarvan 
een deel is opgevuld met gekleurd glas. Kerststalletjes in vele verschillende uitvoerin-
gen, onder andere van hout of keramiek. En in allerlei kleuren, het bekende rood en 
wit, maar ook wit en beige. Een toonbeeld van eenvoud deze laatste. 
De Oxfam-Novib kalender en kerstkaarten treft u ook in de winkel aan. Niet alleen 
deze kaarten, er is een brede keus. 
Zoals altijd kunt u voor koffie, thee, chocolade prima terecht in de Wereldwinkel onder 
de toren van de Grote Kerk op de Markt in Schagen. De Tony Chocolonely chocolade, 
onder andere puur met noten, is tijdelijk in de aanbieding. 
 

VERKOOP KWALITEITSWIJN MET ETIKET VAN DE KERK 
Annemarie Ros-Thijms 
Sinterklaas en de kerstdagen komen sneller dan u denkt! De kortere dagen en langere, 
gezellige avonden zijn er alweer. In aanloop naar de feestelijke dagen kunt u bij ons 
terecht voor uw wijnaankopen. Wij verkopen rode en witte wijn met een prachtige 
afbeelding van de kerk op het etiket. Een heerlijke wijn, ook geschikt om cadeau te 
doen (voor de kerst?) en weg te geven als souvenir aan Schagen. Door uw wijn via ons 
te kopen ondersteunt u hiermee het pastoraal werk in onze gemeente. Laat u het ons 
gauw weten hoeveel wijnflessen u wilt bestellen? Dan zorgen wij dat het zo spoedig 
mogelijk uw kant op komt. De prijzen zijn: 1 fles rood / wit: €7,99; 2 flessen rood / wit: 
€15,-; 1 doosje rood / wit (6 flessen) : €45,-. Uw bestelling kunt u doen via Annemarie 
Voorbraak: (avoorbraak@ziggo.nl). Alvast bedankt! 
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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 
 
 
BIJBELS KOKEN 
Michiel Aten 
 
Op vrijdag 11 december gaan we weer aan de slag om samen een maaltijd te bereiden 
en te gebruiken. Iedere keer kiezen we een thema of een Bijbels verhaal en de daarbij 
horende gerechten.  
We starten om 15.00 uur, we drinken samen even wat en we verdelen de taken. Daar-
na gaat ieder een deel van de maaltijd maken. Voor de recepten en de ingrediënten en 
een drankje bij de maaltijd wordt gezorgd. Reken op een bijdrage van 5 euro per per-
soon.  
Mocht u wel willen mee-eten maar niet kunnen bijdragen aan de voorbereiding, dan 
bent u evengoed van harte welkom! Opgave, liefst niet later dan 2 dagen van tevoren 
bij Truus Folkertsma, tel. 298403 of bij Magda Witte, tel. 298195 
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STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË 
Leo Witte 
 
Het is een tijdje rustig geweest met het nieuws over Cristuru Secuiesc en het kinderte-
huis in Roemenië. Een van de redenen is dat er dit laatste half jaar weinig gelegenheid 
is om er heen te gaan. Persoonlijke omstandigheden zijn daarvoor de oorzaak. Dit 
neemt natuurlijk niet weg dat er wel onderling contact is en we hen proberen te hel-
pen met de verzorging van de kinderen. 
Voor wat betreft de kleding gaan we ook gewoon door, gelukkig weten men ons nog 
steeds te vinden hoewel dat komende maand wat anders wordt. We zijn verhuisd naar 
Provincialeweg 2, hetgeen op geen enkele routeplanner goed aangegeven staat. Dit 
huis staat simpelweg 50 meter achter ons oude huis en is vanaf de Provincialeweg 
bereikbaar. 
Op 13 en 14 november is er weer een markt voor goede doelen, nu ‘Wereldmarkt’ 
genoemd, in de kerk waar we ons weer presenteren. 
We hopen dat dit summiere bericht u niet weerhoud om onze hulp te blijven onder-
steunen. 

GEMEENTEAVOND 
Wim Voorbraak, redactie 
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Eerder in dit blad hoopt onze voorzitter op een geslaagde gemeenteavond. Een privi-
lege van de redactie is dat zij de laatste hand legt aan het blad in het weekend voordat 
het blad bij u in de brievenbus ligt. Bijgaande foto toont dat de opkomst uitstekend 
was, qua aantal en qua leeftijdsverdeling. Er moesten zelfs stoelen vanuit de kerkzaal 
bijgeplaatst worden. Zowel voor als na de pauze ging het over de kerkdiensten, het 
aanvangstijdstip, de vorm, wel of niet volgen van preekrooster, het aantal speciale 
diensten in een jaar, de vraag of het verantwoord is met vieringen door te gaan wan-
neer er bijna geen bezoekers komen, over de vieringen in Eenigenburg door leken. 
 De vraagstelling was soms voor meerdere uitleg vatbaar.  Daarom wens ik beide notu-
listen sterkte toe met het formuleren van de conclusies. Uiteindelijk neemt de kerken-
raad de beslissingen. 

BERICHTEN UIT DE ‘BED, BAD, BROOD’-OPVANG IN GRONINGEN,  

Izre Kuiper maatschappelijk werkster INLIA 1

 
doet verslag. 

“Risico op afstoting donornier? Jammer dan.” 
Oksana belde ons op eigen initiatief. De jonge Armeense had te horen gekregen dat ze 
over enkele dagen uit het AZC op straat zou worden uitgezet. Hetzelfde liedje als altijd: 
negatieve beslissing, geen recht meer op opvang. Maar Oksana heeft vorig jaar een 
niertransplantatie gehad. In het UMCG. Het ziekenhuis had laten weten dat ze beslist 
niet op straat mocht leven.  
 
Oksana heeft medische zorg nodig en extra hygiënische omstandigheden. Want loopt 
ze een infectie op, dan is de kans levensgroot dat de nieuwe nier wordt afgestoten. De 
brief van het UMCG is kennelijk onvoldoende reden om haar in het AZC te laten blij-
ven, ze komt op straat te staan. Ik schud het hoofd. “Risico op afstoting donornier? 
Jammer dan”, dat lijkt de redenatie te zijn.  
 
Ondertussen vraag ik me af of de omstandigheden in onze opvang, in het voormalige 
Formule 1 hotel, wel adequaat zijn voor Oksana. Douches en toiletten worden daar 
gedeeld, kan dat wel? We nemen contact op met het UMCG. En nee, dat kan dus in-
derdaad niet. Niet alleen kan ze die voorzieningen niet delen, er moet zelfs een specia-
le wc worden aangeschaft. Douchen moet in de douche van het personeel; die wordt 
verder alleen door de nachtbeheerder gebruikt. 
 

                                                           
1   INLIA is het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asiel-
zoekers zet zich inzet voor het bieden van hulp aan asielzoekers in nood. Meer hier-
over: www.inlia.nl 

http://www.inlia.nl/�
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De jonge Armeense mag dus ook niet meedraaien in het schoonmaakrooster voor de 
douches en toiletten. Niemand neemt dat haar kwalijk, de mensen snappen het. En 
hoe zouden ze het haar ook kwalijk kunnen nemen? Oksana staat altijd voor anderen 
klaar. Moet er iemand naar het ziekenhuis? Ze gaat mee. Moet een kind vermaakt 
worden? Ze biedt het aan, nog voor het gevraagd wordt. 
 
Iedereen duimt dat het zo goed blijft gaan met haar & de donornier. Het afgelopen 
jaar heeft ze hard gestudeerd om voldoende kwalificaties voor een hbo-opleiding te 
halen. En dat terwijl ze nog niet eens weet wat ze wil studeren, alleen dat ze wil stude-
ren. Want dat is voor Oksana net zoiets als ademen of eten, zegt ze: “Zolang je leeft 
doe je dat. Dat heb je nodig.”  

 

DE VLAG KAN UIT! 
Wim Voorbraak 

 
 
Vrijdag 6 november is de vlaggenmast geplaatst op een strategische plek naast de 
kerk, ook zichtbaar vanaf de Gedempte Gracht. We kunnen nu als PGSchagen zelf 
vlaggen wanneer we willen. Het idee is ontstaan bij de herdenking van de MH17 
vliegramp. We kregen toen vragen van voorbijgangers waarom de vlag op de toren 
niet halfstok hing. We hebben toen uitgelegd dat de gemeente Schagen eigenaar van 
de toren is en dat daar beslist wordt of er wel of niet gevlagd wordt. Met een “eigen” 
vlaggenmast hebben we het vlaggen in eigen hand. 
 We hebben nu “geoefend “met de nieuwe mast en de vlag die we kregen van de fami-
lie Zwerus ( zie foto). De vlaggenmast is betaald vanuit de opbrengst van de tassen en 
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ander fröbelwerk dat het afgelopen jaar is verkocht in de kerk.  
Het is de bedoeling dat in de maand december een moderne kerstboom in de mast 
gehesen wordt met 2000 lichtjes, waarmee de kerstvieringen en kerstconcerten in 
onze kerk, ook voor de buren en passanten een extra accent krijgen. 

 
UITNODIGING GEMEENTEMAALTIJD 
Solveg Steur  

Zondag 29 november 
in de Grote Kerk 

aan de Markt te Schagen 
 
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. 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 25 november bij: Solveg Steur  tel.  213801 of Ageeth 
Spruijt, tel. 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. 
Namens de werkgroep graag tot ziens. 

 AANDACHT VOOR DE BLOG VAN DE FAMILIE ANTHONISSEN! 
Wim Voorbraak 
 
Elke maand publiceren Marleen en Ilja Anthonissen, die beiden op 17 november 2013 
vanuit onze gemeente zijn uitgezonden  een verhaal over hun belevenissen in Jeruza-
lem en Bethlehem, Jeruzalem waar de familie woont en Marleen werkt en Bethlehem 
waar Ilja werkt. In hun nieuwste nieuwste weblog, gepost op 31 oktober, vertellen ze 
over het geweld, de derde intifada, in Israël wat ook een enorme impact heeft op 
woon- en werkomgeving.  Zo was er afgelopen week een aanval op de bus waarmee 
ook hun kinderen naar school gaan. Gelukkig zaten ze er op dat moment niet in, maar 
het geweld komt zo wel akelig dichtbij. Meer hierover kunt u lezen via de link op onze 
website. De moeite van het lezen waard!  Gedenk ook hen in uw gebeden. 
  

http://www.kerkinactie.nl/actueel/2015/06/etsauwak-la-tishba-tirkosh-ad-shetikros-shop-till-you-drop?utm_source=blog-mail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ilja-en-marleen-anthonissen�
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ACTIVITEITENROOSTER NOVEMBER-DECEMBER 2015 
 
datum dag Vergadering/bespreking/concert aanvang plaats 

13/14  
november Vrij/Zaterdag Wereldmarkt Zie dagbla-

den Grote Kerk 

 17 november Dinsdag Meditatiemoment 19.00-20.30 
uur Grote Kerk 

18 november Woensdag Discussieavond “Levenseinde” 20.00 uur Grote Kerk 

21 november Zaterdag Samenzang vanuit het nieuwe 
liedboek 14.30 uur Grote Kerk 

 24 november Dinsdag Meditatiemoment 19.00-20.30 
uur Grote Kerk 

28 november  Zaterdag Concert koor Amerilli 19.30 uur Grote Kerk 

29 november  Zondag Gemeentemaaltijd Vanaf 15.45 
uur Grote Kerk 

29 november Zondag “Blaasvaak” 15.00 uur Kerkje 
 Eenigenburg 

 1 december Dinsdag Meditatiemoment 19.00-20.30 
uur Grote Kerk 

2 december Woensdag inloopochtend Vanaf 10.00 
uur Grote Kerk 

2 december Woensdag Avond ouderenbezoekers diaconie 19.30 uur Grote Kerk 

 2 december  Woensdag  Raad van Vieren en Leren 20.00 uur  Grote Kerk 

3 december        Donderdag Pastorale raad 19.30 uur Grote Kerk 

6 december Zondag Vesper 17.00 uur Haringhuizen 

8 december Dinsdag College van Kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

11 december Vrijdag Bijbels koken 15.00 uur Grote Kerk 

 15 december  Dinsdag  Diaconale Raad 20.00 uur  bij iemand thuis 

16 december Woensdag Kerststuk maken opgave bij 
A. Voorbraak tot 1 dec. € 35,-- 

14.00-17.00  
uur Grote Kerk 

 17 december  Donderdag  Moderamen 20.00 uur  Grote Kerk 

19 december Zaterdag Kerstwandeling  door Schagen 

20 december Zondag 

Muzikale kerstviering door en voor 
Eenigenburgers, m.m.v. Het Eeni-
genburgs Gemengd Koor en jong 
talent. Gezellig en verrassend! 

15.00 uur Kerkje 
 Eenigenburg 

22 december Dinsdag Kerstviering gespreksgroepen en 
andere geïnteresseerden  16.00 uur Grote Kerk 

 



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



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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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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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	  	  
	  

Motto: ‘Wat is de kerk u waard?’
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