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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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Markt 20
1741 BS Schagen
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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
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B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E  

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

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

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

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

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

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

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

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

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

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

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

 06 336 386 73
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ALGEMEEN 

HUREN KERKRUIMTE 

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

Mw L. Kooiman Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen; 0228 592970 
 e-mailadres:  ljkooiman@gmail.com 
Werkdagen: maandag t/m donderdag Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 uur. 
N.B. Na het vertrek van Ds Aten naar Den Haag-Loosduinen is er tijdelijk een vacature.  
(interim) SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen 

Dhr. J. Prij  De Kroft 1, 1751PE Schagerbrug 573123 
e-mailadres:  scriba@pgschagen.nl; Facebook PGSchagen 

 
KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" 

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

Kopij:  Mw A. van Arkel   Vliedlaan 105, 1741 RS Schagen                                         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 
René Meijer 
 
Verwachten we nog iemand? 
 
“Mooi Schagen. Een wandeling door het Schagen van toen”. Er ligt een flyertje van een 
nieuw boek van de Historische Vereniging te Schagen bij de kassa waar ik m’n bood-
schappen afreken. Was Schagen vroeger mooier dan nu? Ik zou het niet weten, ik 
woon hier nog maar 10 jaar. Wat ik wel weet: velen hebben de neiging om het verle-
den te idealiseren. Ook in Schagen weten we er raad mee. Op zomerse donderdagen 
herleeft het verleden van het boerenland rondom Schagen en het is een ware toeristi-
sche trekpleister. Hoe kan dat toch? Is de wereld veiliger in zwart-wit? Of is het een 
algemeen menselijk trekje om te hechten aan dingen uit je jeugd? 
Enkele jaren geleden liet Daan Roosegaarde, een spraakmakende Nederlandse ont-
werper (u weet wel, van de als een kerstboom verlichte Afsluitdijk), op tv zien hoe in 
China met veel elan gewerkt wordt aan de toekomst. In China hecht men niet zo aan 
historische bebouwing, nieuw is beter. Ik werd vooral getroffen door jongeren die over 

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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hun toekomstverwachtingen vertelden: rijker, sneller, beter en vooral meer. Zijn zij 
daar in Azië zo dom dat ze niet doorhebben dat de aarde al onze zucht naar welvaart 
niet aankan? Dat we met veel te veel zijn? Of ben ik, zijn wij, verlamd door pessimis-
me? 
In onze westerse wereld kennen we al tientallen jaren een grote welvaart. We hebben 
vrede, bepaald geen gebrek aan voedsel, we wonen in landen met stabiele politieke 
systemen en ga zo maar door. Als je het goed hebt droom je waarschijnlijk minder van 
een betere toekomst, maar ben je bang dat je het goede niet kunt behouden. Zijn we 
gewoon verwend? 
Daarbij: we staan in de joods-christelijke traditie. En die is sterk gericht op het verle-
den. In het jodendom bestaat de volgende zienswijze: we staan met onze rug naar de 
toekomst (want die kennen we niet) en met ons gezicht naar het verleden (dat kennen 
we, daar kunnen we van leren, daar putten we hoop uit). Staren we te veel op wat 
vroeger was? Op Gods grote daden die er vroeger wel waren en nu niet meer? 
Toch heeft ook onze westerse wereld lange tijd een optimistische inslag gehad. Niet 
lang na de Reformatie ontstond de Verlichting. De kerk raakte haar macht steeds meer 
kwijt en mensen mochten eindelijk denken wat ze wilden. Dankzij de Rede bleek de 
mens tot grote dingen in staat. Natuurwetten werden doorzien en met machines was 
de werkelijkheid te beïnvloeden. Door onderwijs voor iedereen konden armoede en 
misdaad verminderen of zelfs verdwijnen. Nieuwe techniek in landbouw en veeteelt 
vergrootte de opbrengst en maakte de voedselvoorziening zekerder. De mens kon de 
hele wereld bedwingen en uiteindelijk zelfs lopen op de maan. 
Twee wereldoorlogen gaven die optimistische inslag wel een flinke knauw maar ook in 
de jaren 60 overheerste nog het optimisme. In Londen, in het Victoria & Albert Muse-
um, is op dit moment een tentoonstelling over de jaren 60 met de pakkende titel: 
“You say you want a revolution”. De tentoonstelling gaat over de revoluties die plaats-
vonden of begonnen in de 60-er jaren, belicht vanuit muziek, film, mode, design en 
politieke bewegingen. Een enerverend tijdperk was het. Ook in de kerk waren we nog 
optimistisch. De gerichtheid op de hemel had dan wel z’n tijd gehad en de banken 
werden wat leger, maar op het horizontale vlak had de kerk een boodschap en we 
werkten aan een betere wereld. 
Vijftig jaar  later zijn we het optimisme kwijt en ook de zelfverzekerdheid. Bezoekers 
aan de tentoonstelling in Londen schijnen te komen uit nostalgie en niet om weer de 
revolutionaire geest van destijds terug te vinden. Natuurlijk, we zijn blij met allerlei 
vrijheden die wij wel hebben en die de mensen in de tijd van oorijzers en brilkevers 
niet hadden. Maar zouden we weer zo hard van stapel lopen als wij de jaren 60 over 
moesten doen? Ik denk dat we het niet meer zouden durven. We zijn bang voor het 
heden en bang voor de toekomst. Ik schrijf dit terwijl Donald Trump net is gekozen als 
president van de VS. Velen houden hun hart vast. 



   4  
  

En toen … werd het weer advent. Tijd van verwachting. Optimisme. Uitkijken naar hij 
die komt. Gaat dat nog lukken? Zien we het nog een beetje zitten met de vrede op 
aarde? Kunnen we nog geloven in Gods toekomst als de generaties die na die 60-er 
jaren werden geboren de kerk niet meer weten te vinden? Ik denk dat we er heel erg 
ons best voor moeten doen. Wat we nodig hebben is vertrouwen. We moeten (weer) 
vertrouwen op het verleden, op de God die oprijst uit de bladzijden van de bijbel. We 
moeten (weer) vertrouwen op het heden, niet bang zijn voor de wereld om ons heen, 
de wereld die God zozeer lief heeft dat hij zijn Zoon gegeven heeft. En we moeten 
(weer) vertrouwen op de toekomst, niet omdat het altijd nog beter kan (waarschijnlijk 
wel), maar omdat wij niet de laatsten zijn. Een kind wordt ons geboren, ieder jaar op-
nieuw. Een kind, open naar de toekomst. Maak ruim baan voor een kind, aanbid een 
kind, word als een kind! 
 
KERKDIENSTEN 
Zondag  20 november 2016, Eeuwigheidszondag 
Grote Kerk 
9.30 uur    pastor mw. L. Kooiman m.m.v. de Cantorij 
Eén collecte   voor eigen kerkelijk werk 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
koster   Hans Suurland en Leo Witte 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
Autovervoer  Fam.  de Visser 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg,  10.30 uur   Lekendienst vervalt!!!! 
 
Woensdag 23 november 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman 

Zondag  27 november 2016, 1e Advent 
Grote Kerk 
9.30 uur    Mw.  ds. A.J.C. Hana-van Bruggen, Warmenhuizen 
1e collecte   Kerk (jeugdwerk Schagen) 
2e collecte   Voedselbank Kop van Noord Holland 
Organist   Hans Stehouwer 
Lector   Annemarie Ros 
koster   Jan van Laar 
Gastheer    Henk van Zanten 
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koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
Autodienst   Fam. van Zanten 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag 30 november 2016, Zorgcentrum De Bron, dienst vervalt 

Zondag  4 december 2016, 2e Advent 
Grote Kerk 
9.30 uur    pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   pastoraat (landelijk) 
Organist   Sebastiaan Schippers 
Lector   René Meijer 
koster   Hans Suurland 
Gastvrouw   Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
Autodienst   Fam. Nicolai 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Woensdag 7 december  2016 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur  pastoor E. Moltzer 

Zondag  11 december 2016, 3e Advent 
Grote Kerk 
9.30 uur    Drs G. Scholten  
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
koster   Leo Witte 
Lector   Adriaan Rodenburg 
Gastvrouw   Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
autovervoer  fam. van der Woude 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag 14 december 2016, Zorgcentrum De Bron,  dienst vervalt 
 
Zondag  18 december 2016, 4e Advent 
Grote Kerk 
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9.30 uur    pastor Mw. J. van der Steen, Wormer 
1e collecte   Kerk (onderhoud piano) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Stijn Meijer 
koster   Jasper Visser 
Gastheer   Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door  Lammy Nieuwland en Loekie Gils 
Autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 21 december  2016 
Zorgcentrum De Bron, Oecumenische Kerstviering in de Carrousel 
19.00 uur  pastor Mw. L. Kooiman en pastoor J. van der Stok m.m.v. projectkoor 

Donderdag  22 december 2016 
Kerstfeest in De Caegstate, 
19.30 uur pastor L. Kooiman m.m.v. de Cantorij 

 

 
Boven: Op 30 oktober zijn  door Ds Yvonne van Benthem op nieuw bevestigd: An-

nemarie Voorbraak, Paulien Knol en Wouter Vrolijk (Van links naar rechts). 

VAN DE REDACTIE 
In dit blad worden al een aantal kerstvieringen aangekondigd, het is niets voor niets 
bijna Advent. Maar weest u gerust. Dit is niet het laatste nummer van dit jaar. We 
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komen in de week voor Kerst nog een keer uit. Dan zit ook de Kerstkaart bijgevoegd 
met daarin vermeld alle vieringen in de regio Schagen. 
Afgelopen maand zijn een aantal ambtsdragers voor een nieuwe periode in het ambt 
bevestigd. Ook is Laurens Klaas Jansen gedoopt. Van beide feestelijke gebeurtenissen 
vindt u foto’s in ons blad en meer foto’s op onze website www.pgschgen.nl  op de 
pagina “Hoogtepunten”. 
Onze gemeente telt ook leden die op reis gaan met een “missie”. Allen zijn zij gelukkig 
weer veilig terug in Schagen. In dit nummer de ervaringen van Leo en Magda Witte in 
Roemenië, in het volgende nummer die van Ad Bouterse in voormalig Nieuw Guinea. 
 
VERHAALTJE 
Annemarie Voorbraak 
 
Dit is het verhaal over vier personen: 

• Allen 
• Iemand 
• Iedereen 
• Niemand 

 
Er was eens een klusje te 
doen en Allen waren ervan 
overtuigd dat Iemand het 
zou doen. 
 
Iedereen  kon het doen maar Niemand wilde het doen.  
 
Iemand werd kwaad omdat het Iedereen zijn taak was. Allen dachten dat Iemand het 
kon doen, maar Iedereen realiseerde zich dat Niemand het wilde doen.  
 
Tenslotte beschuldigde Iedereen Iemand terwijl Niemand deed wat ze met zijn Allen 
konden doen. 
 
Helpt u mee om alle klussen die het “kerk-zijn” met zich meebrengt met z’n allen te 
doen? Bedankt! 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak 

http://www.pgschgen.nl/�
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Aanstaande zondag, 20 november is het Eeuwigheidszondag. Op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar noemen we de namen van hen die zijn overleden afgelopen jaar. 
Familieleden zullen een kaars aansteken. 
Die mogelijkheid wordt ook geboden aan alle andere kerkbezoekers die op deze wijze 
overledenen willen herdenken. De Cantorij verleent medewerking aan de dienst. De  
lekendienst in Eenigenburg op dezelfde datum, nog aangekondigd in het vorige num-
mer van “Onze Kerk”, is afgelast 
De week daarop, 1e advent, gaat Ds Agnes Hana, de predikant van de oude Ursulakerk 
uit Warmenhuizen voor. In de Schager Courant las ik dat ze binnenkort met emeritaat 
gaat. Bij mijn weten heeft zij nog niet eerder bij ons gepreekt. 
Voor de overige adventsdiensten vertrouwde namen: de pastores Louise Kooiman, 
Gert Scholten en Jos van der Steen. Allen gingen eerder voor in onze kerk. 
 
MEELEVEN EN FELICITATIES 
Louise Kooiman 
 
Wij leven mee met de familie van Greetje van Oort - van der Laan. Zij overleed op 10 
oktober in haar huis aan het Mondriaanpark. In een gedachtenis dienst hebben wij op 
maandag  17 oktober in de Grote Kerk met zang, muziek en woorden van herinnering, 
afscheid van haar genomen. Wij wensen Corine en de kinderen en achterkleinkinderen 
en ook Suze en Ron, Wim en Ine, Peter en Audrey en allen die van haar gehouden 
hebben veel sterkte in deze periode van verdriet. 
Er zijn op dit moment veel zieken in onze gemeente en wij wensen hen een goed her-
stel en beterschap toe. Ook leven wij mee met diegenen die oud en eenzaam zijn of 
diegenen die ziek zijn en weten dat zij niet meer zullen herstellen. 
Dat zij mensen om zich heen mogen hebben die ogen, oren en handen zijn van Gods 
liefde en trouw.  
 
IN MEMORIAM ROELIE VELDHUIS 
Ineke Bakker, kleindochter (in overleg ingekort door de redactie) 
 
In de vroege ochtend van 2 oktober 2016 overleed Roelfien Veldhuis- Scholtens. In de 
week waarin zij  98 ½ jaar geleden het levenslicht zag in Onstwedde.  
Ze was de jongste en had twee broers en drie zussen. Toen zij 3 jaar oud was overle-
den in dat jaar haar zusje en haar vader. Sociale voorzieningen waren er niet dus het 
was hard werken. Door het gehele gezin om het land en het huis te kunnen behouden. 
Ook al was ze nog jong haar moeder regelde werkhuizen voor haar en daarna nog 
thuis de beesten verzorgen en soms op ‘t land aan ‘t werk. Het koeien melken en wer-
ken op het land vond ze vreselijk. Liever wilde ze veel lezen en leren om dominee te 
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worden, maar doorleren mocht niet. Bij gebrek aan luisteraars preekte ze voor de 
geiten op het land. 
Ze leerde Tamme Veldhuis kennen, zij trouwde in 1938 en nog geen jaar later werd 
hun eerste kind geboren. Het was armoe troef daarom vertrok het jonge gezin voor 
een beter bestaan vanuit Onstwedde naar een onbewoonbaar verklaarde woning in 
Aartswoud, en in de oorlogsjaren verhuisde het gezin naar Schagen. Het gezin breidde 
uit, samen kregen zij 4 dochters en 2 zoons.  Twee jaar geleden verhuisde ze noodge 
dwongen naar Noorderlicht in Hippolytushoef, afgelopen juni werd ze overgebracht 
naar de Hospice in Den Helder, en in september naar Magnushof.  
In de loop der jaren kwamen er kleinkinderen, achterkleinkinderen en 7 jaar geleden 
ook achterachter kleinkinderen. Vijf generaties wat was ze trots. Wat twee mensen 
kunnen voortbrengen uit hun relatie. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, 
hun partners en achterachterkleinkinderen, in totaal 98. Ook de leeftijd waarop ze is 
gestorven.  
Verdriet is haar niet bespaard gebleven. Eind jaren 60 raakte haar man aan beide han-
den ernstig verminkt door een brand. In 1980 kwam door een vreselijk ongeluk 
schoonzoon Henk om het leven. In 1985 overleed haar man na een kortstondige ziek-
te. In 2008 kwam dochter Bep te overlijden. In 2011 kwam dochter Wennie te overlij-
den. En in 2013 tot haar grote verdriet haar kleindochter Marjan. 
Ondanks dat ze geen dominee werd kon ze toch preken en spreken. Dit deed ze veel 
op vrouwenvereniging Monica. Zondags uit de kerk ging ze direct na de dienst de 
preek van de dominee uitschrijven in een schrift. Dit gebruikte zij bij haar voordrach-
ten en avonden op de vereniging. Ook deed zij heel veel boekbesprekingen en poëzie 
voordragen. Zij heeft veel schriften achtergelaten voor haar nageslacht met haar ver-
halen, besprekingen en preken. Ook was ze ouderling in de Gereformeerde kerk. 
 
Een moeilijk gegeven vond ze dat God de wereld zo lief had dat hij zijn enige zoon 
heeft gegeven opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig le-
ven heeft. Ze zei: “dat door een ander aan het kruis te nagelen mijn redding bewerk-
stelligd moet worden”. Ze vertelde dat ze het daar moeilijk mee had gehad. 
Haar lievelingsgezang was 463.  En dan vooral het 3e vers.  

O vrede van Tiberias , o heuvels in het rond, 
 Waar Jezus in het zachte gras 
 de mensen liefhad en genas 
 en in hun midden stond.  

Dan zei ze daar had ik wel bij willen zijn, zo aan de voeten van Jezus. De tekst van dit 
lied stond boven de rouwkaart: “ O Heer die onze Vader zijt”. 
Ze had zelf de regie van haar uitvaart, al meer dan 10 jaar geleden is ze begonnen haar 
wensen op te schrijven. Welke psalmen, gezangen, teksten en hoe ze haar afscheid 
wilde. Het doopvont uit de Gereformeerde kerk aan het hoofdeinde en de paaskaars 
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naast haar. De laatste maanden gaf ze aan het is allemaal goed als het maar mooi en 
netjes is.  
Op 7 oktober was de uitvaart. Haar zoons reden haar de kerk in. Bij het verlaten van 
de dienst vormde alle klein- en achterkleinkinderen een erehaag van de kerk langs het 
pad naar de auto. De rit naar het kerkhof ging lopend met naast de rouwauto 8 klein-
zoons. Op het kerkhof hebben haar zoon en de kleinzoons hun moeder en oma naar 
het graf gedragen daar waar haar man ook ligt.  
Wij koesteren warme herinneringen en voelen ons gezegend en dankbaar dat we haar 

zolang in ons midden mochten hebben. 

 
Ds Wim Stougie doopte  zondag 6 november Laurens Klaas, zoon van Marc Jansen en 

Irene van der Veur en broertje van Reinier 

TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 
 
Op 10 oktober 2016 overleed op 90 jarige leeftijd  

Margaretha Susanna van Oort – van der Laan -  Greetje 
Als gemeente zullen wij haar missen, als hartelijk en warm persoon maar ook als trou-
we kerkganger. Bijna wekelijks kwam zij naar de Grote Kerk op de Markt, daar ge-
bracht door één van de chauffeurs die het ouderenvervoer naar de kerk  verzorgen. Ze 
voelde zich thuis in onze gemeente. Zo’n tien jaar geleden komend uit Amsterdam 
waar ze haar leven lang had gewoond, was ze op 80 jarige leeftijd naar Schagen geko-
men. Prettig om bij haar familie in de buurt te wonen. Ze leerde de mensen hier ken-
nen en vond aansluiting bij onze gemeente.  
Jarenlang kwam ze naar de Bijbelgespreksgroep in de kerk en vond het plezierig om 
samen met anderen van gedachten te wisselen over God, de mensen en de wereld.  
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Een vrouw met een “open mind” naar de wereld om haar heen. 
Ze hield van mensen en ook in Amsterdam was ze actief betrokken bij de kerk. Jaren-
lang was ze bij de diaconie wat haar ook heeft gevormd en geleerd.  
Ze was creatief en hield van handwerken en had een opgeruimd karakter. Een vrouw 
die positief in het leven stond en voor kinderen en kleinkinderen altijd een open wel-
kome houding had.  
Plotseling stopte haar leven echter en na enkele uren van zorg stierf ze in de nabijheid 
van haar geliefden. Verdrietig omdat aan haar leven een einde is gekomen maar ook 
dankbaar voor alle goede dingen die haar leven heeft gebracht. 
Bij het huwelijk in 1949 van Greetje van der Laan en Willem van Oort werd de tekst 
gelezen uit: 2 Thessalonicenzen,   

“Maar getrouw is de Heer die u zal sterken en bewaken voor de boze”. 
Graag wilde zij dat bij haar afscheid ook dat deze tekst zou worden gelezen.  
En wij hebben deze gelezen uit de Naardense Bijbel.  
Greetje van Oort mocht ook de trouw van God ervaren in haar leven. Een God die 
meetrekt door het leven in  goede en in minder goede dagen. Zij mocht zich gesterkt 
weten door Gods liefde. Met die openheid en met dat vertrouwen wilde en durfde zij 
in het leven te staan. 
Zo hebben haar kinderen en (achter) kleinkinderen afscheid van haar genomen. In de 
gedachtenis dienst vol met muziek en met woorden en lichten van herinnering. Een 
warm en troostvol afscheid van en voor allen die van haar gehouden hebben. 
Daarna hebben we haar lopend naar haar laatste rustplaats aan de Hoep gebracht.  
Wij wensen haar kinderen Suze en Ron, Corine, Wim en Ine, Peter en Audrey en haar 
(achter) kleinkinderen veel sterkte en dat zij gedragen mogen weten  door Gods nabij-
heid.  
Dat zij kracht mogen krijgen uit de goede herinneringen van Greetje van Oort-van der 
Laan.  
 
BEDANKJE 
Corine Leijdekkers 
Ik wil, ook namens mijn familie, de gemeente bedanken voor de bloemen en het mee-
leven na het overlijden van mijn moeder. In het bijzonder wil ik diegenen bedanken 
die hebben meegewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van de condoleance en de 
afscheidsdienst. Hun grote inzet en betrokkenheid hebben wij ervaren als een mantel 
van liefde.  

 VAN DE KERKRENTMEESTERS  
Annemarie Voorbraak 
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DRINGENDE OPROEP !!!!!!!!!!! 
Van +/- 300 adressen in het bestand van de PG-
Schagen hebben wij geen e-mailadres. Dat er 
nog veel mensen zijn zonder computer, dat is 
duidelijk. Toch willen wij een dringend verzoek 
doen aan diegenen die wel een e-mailadres 
hebben, maar dat nog niet bekend is bij de kerk, 
stuur ons alstublieft dat e-mailadres. Omdat het 
steeds lastiger wordt om kerkbalanslopers en -
loopsters te vinden en wij vooral de wijken zo 
klein mogelijk willen houden is het zo fijn als wij 
mensen digitaal kunnen benaderen.  

Doet u mee? U kunt een mail sturen naar pgschagen@nexite.nl. Dan zorgen wij ervoor 
dat u in ons registratiesysteem komt. U bespaart ons voor nu en in de toekomst een 
heleboel werk. Dank u wel. 

 
MYANMAR (EUWS VAN DE DIACONIE) 
Rene Meijer en Bote Nieuwland 
 
Enkele weken geleden kwam Karel Jungheim ons na 
de kerkdienst iets vertellen over zijn reis naar My-
anmar (vroeger bekend als Birma). De diaconie wil-
de de gemeente graag voorlichten over het project 
wat we onlangs hebben geadopteerd: “Genoeg rijst 

voor iedere dag”. Het is een project van Kerk-in-Actie onder de rijstboeren in het afge-
legen noorden van Myanmar. Karel Jungheim vertelde dat hij getroffen was door de 
optimistische insteek van die mensen: sinds we bezig zijn met dit project, zo hoorde hij 
vertellen, gaat het beter met ons dorp. Wij helpen ons dorp vooruit en in de toekomst 
zal het nog beter zijn. 
Zoals u weet heeft de diaconie zich voor de periode van 3 jaar verbonden aan het dia-
conale project – Genoeg rijst voor iedere dag - in Myanmar. De bijdrage van onze/uw 
gemeente bedraagt € 3000,-- per jaar. Door een aantal collectes hiervoor per jaar bent 
u in de gelegenheid uw betrokkenheid bij dit project te tonen. De diaconie vult vervol-
gens het ontbrekende deel van het totaalbedrag aan.  
Karl Jungheim heeft in mei jl. het project in Myanmar persoonlijk bezocht.  
Een grote groep gemeenteleden heeft zijn boeiende verhaal, ondersteunt door een 
beamer- presentatie, kunnen beluisteren en aanschouwen. Er is nog veel te doen in dit 
land. Er zijn hoopgevende berichten dat werken in coöperatief verband een belangrij-
ke basis is voor samenwerking en verbeteren van de levensstandaard en ontwikkeling.  

mailto:pgschagen@nexite.nl�
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Inmiddels hebben we antwoord gekregen op een aantal vragen en willen deze graag 
aan u doorgeven.  
Vraag : Hoe komen ze aan een poffertjespan? Antwoord: Die is te koop op de markt in 
de naburige plaatsen. Ze waren niet helemaal van de buitenwereld afgesneden.  
Vraag : Helpen de mannen ook in het huishouden? Antwoord : Nee, minimaal. Myan-
mar is nog conservatief, met nog een traditionele rolverdeling tussen mannen en 
vrouwen.  
Vraag : Is ongepelde rijst niet gezonder? (nav de filmbeelden van een rijstpelmachine) 
Antwoord : de pelmachine haalde het (oneetbare) kafje van de rijst en niet zoals werd 
veronderstelt het zilvervliesje.  
Karel Jungheim heeft beloofd de diaconie regelmatig te informeren over de stand 
van zaken in Myanmar. Wij zullen u op de hoogte houden van uw en ons project.  
 
GEMEENTEREIS NAAR IERLAND 
Annemarie Ros en Louise Kooiman 
In de voetsporen van St. Patrick en het vroege 
Keltische Christendom 
Vrijdagavond 2 december om 19.30 uur is de tweede avond over de 
gemeentereis naar Ierland. Die avond hopen wij meer informatie te 
hebben over de kosten en beslissen we of de reis in mei of juni 2017 
plaats zal vinden.  
 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
Kerstviering in de kerk op dinsdag 20 december.   
Op dinsdag 20 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. De mensen van de gespreksgroepen 
zijn welkom maar daarnaast is uiteraard ook iedereen die het leuk vindt van harte 
welkom. U hoeft u niet op te geven maar kan zo naar de kerk komen. Mocht u vervoer 
nodig hebben kunt u contact opnemen met  Pastor Louise Kooiman  tel. 0228-592970 
 
 
 
 



 

  

 

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies 
   

    
 
 
 
 

 

Koningsspil 42 

1834 TG Sint Pancras  

  06 - 48 52 78 30  

  info@vesteringadministratie.nl 

 

  

 

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies 
   

    
 
 
 
 

 

Koningsspil 42 

1834 TG Sint Pancras  

  06 - 48 52 78 30  

  info@vesteringadministratie.nl 
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Koningsspil 42

1834 TG Sint Pancras 

06 - 48 52 78 30

info@vesteringadministratie.nl

Financiële administratie, Jaarrekening, Salarisadministratie,
Belastingaangifte en Advies

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

Grote Kerk, 
Markt, Schagen
VERHUUR 
van ruimtes voor 
vergaderingen 
(20 tot 40 p.) 

en kerkzaal voor concerten, 
bijeenkomsten e.d. (350 p.). 
Voor informatie en reservering kunt u 
contact opnemen met 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

VAN HOVEN ELEKTRO

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

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

BLOEM& 
Oude Slotstraat 22 

0224 214 518 
 

Bloemwerk Arrangementen 
Onderhoud van monumenten 
Cadeaus  Woonaccessoires 

 
www.bloemenschagen.nl 

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

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



   15  
  

KINDERKERSTFEEST 2016: HET DROMENMUSEUM 
Irma Meinema 

In het rustige stadje Stillebroek staat een bijzonder museum: Het dromenmuseum. Je 
kunt er foto’s, tekeningen, schilderijen en beschrijvingen bekijken van bijzondere dro-
men. De dromen zijn heel verschillend: Er zijn leuke dromen, vervelende dromen, 
saaie dromen, vergeten dromen, toekomstdromen en nog veel meer. ’s Nachts wordt 
het museum bewaakt door een nachtwaker. Maar hoewel de nachtwaker erg zijn best 
doet, lukt het hem in een donkere nacht toch niet om wakker te blijven. Hij valt in 
slaap, waardoor onbekenden kans zien om in te breken en het museum leeg te roven. 
Hoe moet het nu verder met het museum? Gelukkig heeft de kleine Pelle van Domme-
len een idee. Hij stelt aan de eigenaar van het museum (Prof. Wellicht) voor dat alle 
mensen uit Stillebroek hun eigen dromen komen inleveren. Zo kan het museum toch 
weer gevuld worden.  

Geef je op om mee te werken aan de musical “het dromenmuseum” tijdens het kinder-
kerstfeest. Het feest wordt gehouden op zaterdag 24 december om 16:30 uur. De mu-
sical duurt 20 minuten. Naast de musical gaan we ook samen kerstliedjes zingen en 
luiden we zo samen met de kinderen, ouders, opa’s en oma’s de kerst in. We kunnen 
alle hulp gebruiken van musicalsterren (groot en klein) tot schapen, decormeesters, 
cateraars en nog veel meer. We gaan in december oefenen na de kerkdiensten op zon-
dag met de musicalsterren. Je kunt je aanmelden via kinderkerstfeestscha-
gen@gmail.com.  

 Heb je ook een mooie droom? Of je nu meedoet met de musical of niet, jong of oud, je 
mag altijd je droom inleveren. Het mogen dromen zijn die je echt gedroomd hebt, maar 
ook toekomstdromen voor jezelf of voor de wereld. Leg je droom vast op papier en stop 
hem in de dromenbus in de kerk of stuur je hem naar kinderkerstfeestscha-
gen@gmail.com 

Zoveel beelden, zoveel woorden 
in je hoofd voor dag en dauw. 

Niemand ziet ze, niemand hoort ze, 
want ze zijn alleen van jou. 

Zoveel klanken, zoveel geuren 
die je echt niet had verwacht. 
Zoveel dingen die gebeuren 
tijdens dromen in de nacht… 

 

mailto:kinderkerstfeestschagen@gmail.com�
mailto:kinderkerstfeestschagen@gmail.com�
mailto:kinderkerstfeestschagen@gmail.com�
mailto:kinderkerstfeestschagen@gmail.com�
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Schoonmakers gezocht! 

 
 

Omdat vele handen licht werken zoeken we 
mannen en vrouwen die ons kunnen helpen 

bij het schoonmaken van de kerk.  
 

We zoeken hulp voor de wekelijkse 
schoonmaak op vrijdagochtend van de hal 

en de Hans Leijdekkerszaal. Verder zoeken 
we een ploegje mensen die één keer per 
twee maanden de kerkzaal wil schoonma-

ken. 
 
 

Opgeven bij Annemarie Voorbraak (213665) 
of Jan Prij (573123) 
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VAN DE INTERIM SCRIBA 
Jan Prij 
 
In de afgelopen periode vergaderde het moderamen op 27 oktober. Het was de eerste 
vergadering die weer werd voorgezeten door Paulien Knol. Hoewel ze pas de zondag 
daarop werd bevestigd als ouderling was het erg fijn dat ze alvast wilde beginnen. Het 
enthousiasme dat daaruit spreekt hebben we erg gewaardeerd. Naast de bespreking 
van lopende zaken hebben we stilgestaan bij de voortgang van het beroepingswerk. 
Hierover wil ik graag wat meer vertellen.  
Zoals bekend heeft de kerkenraad voor de zomer een kleine commissie benoemd die 
het beroepingswerk moet voorbereiden. Als eerste heeft deze commissie verschillen-
de opties voor het vervullen van de vacature geïdentificeerd, maar kwam werkende 
weg tot de conclusie dat het eerst nodig was dat we ons als kerkenraad moesten be-
zinnen op de afgelopen periode.  
Dit is, zoals in de vorige Onze Kerk is beschreven, in de vergadering van de kerkenraad 
van 25 augustus gebeurd. Dit was een constructieve bespreking en afgesproken is dat 
de commissie nu de verschillende oplossingsrichtingen verder gaat uitwerken.  
De commissie heeft dit gedaan en geconcludeerd dat we naast Louise een predikant 
nodig hebben. Gezien de omvang van onze gemeente, ongeveer 800 ‘zielen’ zou deze 
wel ‘bearbeid’ kunnen worden door 1 fte. Dit zou Louise kunnen zijn als haar aanstel-
ling zou worden uitgebreid. Echter Louise is kerkelijk werker en heeft niet de be-
voegdheid om sacramenten te bedienen en navraag bij classis heeft geleerd dat ze die 
ook niet kan krijgen omdat we als gemeente nu weliswaar tijdelijk zonder predikant 
zitten maar er toch wel weer een zullen krijgen.  
Er moet dus naast Louise, met een ‘vaste’ aanstelling van 0,7 fte, een predikant ko-
men. Een vraag is dan wel hoe groot de aanstelling van die predikant kan/moet zijn. 
De aanstelling van Michiel was 0,5 fte. Samen met Louise was dat qua totale omvang 
(ruim) voldoende om de gemeente te bearbeiden. Hier moet direct bij gezegd worden 
dat er in elke gemeente en zeker ook in de onze altijd meer en zeer zinvol pastoraal 
werk te doen is. Maar in de PKN is het gebruikelijk dat er 1 fte predikant staat op 900 
‘zielen’. Als het in andere gemeente kan is het niet goed in te zien waarom de PGS dan 
een uitzondering zou moeten zijn.  
Toch ziet de vacaturecommissie dat er goede redenen zijn om de omvang van de aan-
stelling van de predikant wat groter te laten zijn. In ieder geval voor de komende peri-
ode tot aan de pensionering van Louise. Een eerste reden is dat dan de balans tussen 
de aanstelling van Louise en de predikant meer in evenwicht is.  
Voorts is de commissie van mening dat het nodig is om een investering te doen in de 
vitaliteit van de gemeente door wat extra menskracht. Verder is het zo dat in de om-
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liggende gemeenten nu ook vacatures zijn die rechtvaardigen te investeren in of in 
ieder geval te oriënteren op mogelijkheden voor verdere samenwerking.  
Uit een grotere verzameling van opties blijven volgens de commissies de volgende drie 
over:  

1) Aanstellen van een predikant 0,7 fte; zoals gezegd is er hier sprake van over-
capaciteit. Wil dit verantwoord zijn dan moet er een duidelijk geformuleerde 
en onderbouwde opdracht komen. Hiervoor lijkt het de commissie verstandig 
externe hulp in te schakelen. 

2) Aanstellen van een interim predikant met een parttime aanstelling b.v. 0,5 fte, 
voor beperkte tijd, b.v. half jaar. Zo’n predikant kan de kerkenraad helpen 
haar leidinggevende taak te verbeteren en de gemeente helpen haar identiteit 
en koers te hervinden.  

3) Aanstellen van een gemeentepredikant met een aanstelling van 0,5 à 0,6 fte, 
eventueel aan te vullen tot 1 fte in samenspraak met omliggende gemeenten. 

Een interim predikant is een betrekkelijk nieuw fenomeen in onze kerk. Ze worden de 
laatste jaren steeds vaker ingezet om een gemeente en kerkenraad te begeleiden bij 
bijv. het ontwikkelen van nieuw beleid en toekomstvisie.  
Het zijn predikanten die zijn gespecialiseerd in gemeenteopbouw en hiervoor extra 
zijn opgeleid. Omdat dit voor ons een betrekkelijk nieuw fenomeen is hebben we als 
commissie contact gezocht met het landelijk bureau predikanten en in contact geko-
men met een interim predikant, Ds. Wim Andel, en daarmee een informatief gesprek 
gevoerd.  
Uit dit gesprek bleek inderdaad  dat een interim predikant voor de PGS een goede 
optie zou kunnen zijn.  We hebben dit aan het moderamen voorgelegd en gezegd dat 
het goed zou zijn om als gehele kerkenraad met deze predikant te spreken. Om niet 
onnodig tijd verloren te laten gaan leek het ons wenselijk hiertoe een extra vergade-
ring van de kerkenraad te beleggen. Hiertoe heeft het moderamen ook besloten. Dit 
betekent dat we op woensdag 16 november een informatief gesprek hebben over wat 
een interim predikant voor onze gemeente zou kunnen betekenen. Tijdens deze ver-
gadering nemen we geen besluiten,  dat doen we op de vergadering van 23 november.  
Hoewel de toon van het stukje misschien wat zakelijk is vertrouw ik erop dat op 
deze wijze aan de gebleken informatiebehoefte van gemeenteleden is voldaan.  
CONCERT TESS MARIQUE 26 NOVEMBER 2016 
Wim Voorbraak 
 
Dit jaar geen Kerstconcert met Kerstkoor en Schager Harmonie, dus ook geen Tess 
Oostwaarder  die jarenlang als soliste bij ons kerstkoor zong.  Maar u kunt Tess toch 
horen zingen! Op uitnodiging van Wat Bezielt Schagen geeft Tess Marique Oostwou-
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der een zangrecital bij ons in de Grote Kerk in Schagen. Samen met harpiste Colet 
Nierop brengt Tess een veelzijdig liedrepertoire van componisten als Caccini en Fau-
ré. Ook opera- en operette repertoire komen aan bod van o.a. Mozart en Strauss jr. 
Hierin laat Tess haar passie voor theater en dans zien. Dit alles onder begeleiding 
van pianist Peter Sluijs. Kom dus kijken naar dit veelzijdige concert en bestel alvast 
uw kaarten op www.watbezieltschagen.nl of www.tessmarique.com  
Kaarten in de voorverkoop: €12,50; jongeren en studenten€6,-, kaarten in de kerk 
voorafgaande aan het concert: €15,00 en €7,50 voor jongeren  
 
ED VAN LOON 50 JAAR ORGANIST BIJ PG SCHAGEN 
Huib Wagenaar 
 

In 1966 werd Ed van 
Loon gevraagd als 
organist voor de 
kerkdiensten in de 
toenmalige dorps-
kerken van Sint 
Maarten, Valkkoog 
en Eenigenburg. 
Tevens gaf hij van 
1980 tot 1998 jaar-
lijks orgelconcerten 
in de Grote Kerk van 
Schagen. In 1976 
volgde een fusie van 
de kerken tot de 

hervormde Ge-
meente van Schagen 
e.o.  
Tot heden speelt hij 

orgel tijdens vrijwel alle kerkdiensten in Eenigenburg en Valkkoog en soms in de Grote 
Kerk. Van 1968 tot 1982 was hij ook dirigent van het vrouwen-kerkkoor in Schagen.  
In 2006 werd hij voor zijn 40 jarig jubileum beloond met de gouden draagspeld van de 
Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Bestuur en ontving hij de benoeming tot lid van de 
Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau uit handen van de burgermeester van Ha-
renkarspel.  

Eddy van Loon krijgt van kerkrentmeester Huib Wagenaar de 
oorkonde aangeboden  die hoort bij het 50 jarig jubileum van 
een organist. 

http://www.watbezieltschagen.nl/�
http://www.tessmarique.com/�
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Na afloop van de kerkdienst op 16 oktober jl. in het kerkje van Eenigenburg werd bij 
het 50 jarig jubileum, in aanwezigheid van zijn vrouw, stil gestaan en ontving hij (na-
mens onze kerk) bloemen en een ingelijste foto van zijn drie kerken!  Zelf denkt hij nog 
niet aan stoppen en van ons hoeft dat ook niet. Hij blijft zolang zijn gezondheid dat 
toelaat doorgaan als organist in onze kerkdiensten! Wij danken hem voor al dat orgel-
spel en wensen hem nog vele jaren toe! 

VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak 
 
Verantwoording collecten, derde kwartaal: 
 

3e kwartaal 2016 

          
  

1e 2e Totaal  kerk diaconie diaconie afdracht 

       
afdracht 

 
          3-7-2016 

 
94,15 87,85 182 94,15 

  
87,85 JOP 

10-7-2016 
 

107,52 101 208,52 107,52 101 
   12-6-2016 E'burg 36,5 

 
36,5 36,5 

    17-7-2016 
 

131,32 119,65 250,97 131,32 119,65 
   24-7-2016 

 
75,51 71,44 146,95 75,51 71,44 

   31-7-2016 
 

88 89,3 177,3 88 
  

89,3 stg Dorkas 
7-8-2016 

 
93,8 90,2 184 93,8 90,2 

   

14-8-2016 
 

152,52 141,55 294,07 152,52 
  

141,55 KIA Zending 

21-8-2016 
 

54,77 62,82 117,59 54,77 
 

62,82 
 

KIA Myan-
mar 

28-8-2016 
 

97,42 84,35 181,77 97,42 84,35 
   4-9-2016 

 
120,68 122,66 243,34 120,68 122,66 

   

11-9-2016 
 

97,1 
 

97,1 
   

97,1 

Vrienden 
van de 
Magnushof  

18-9-2016 
 

96,55 86,65 183,2 96,55 
  

86,65 Vredesweek  

18-9-2016 
 

291,15 
 

291,15 
   

291,15 

KIA Kerk 
Midden 
Oosten 

25-9-2016 
 

385,87 
 

385,87 
   

385,87 
Raad van 
Kerken  

          Totaal 
 

1922,9 1057,5 2980,3 1148,7 589,3 62,82 1179,5 
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WERELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 
Wat opvalt deze maand in de Wereldwinkel Schagen zijn 
de heel verschillende decoratieve cadeaus. Zo prijken op 
de schappen een fiets zoals ze hier ruim een eeuw geleden 
reden en een motorfiets ook bepaald niet recent. Ze zijn 
gemaakt van gerecyclede metalen fietsonderdelen. De 
makers behoren tot een koepelorganisatie van meer dan 
veertig verschillende producenten, waar in totaal meer 
dan driehonderd mensen werken. Ze werken vanuit Mora-
dabad, een stad in Noordwest India bekend om zijn klein-
schalige brons industrie. De koepelorganisatie heeft de 
toepasselijke naam Noah’s Ark. Naast het ondersteunen 
van de producenten zorgen ze ook voor onderwijs en me-
dische zorg voor de aangesloten bedrijven. Eveneens van 
oude fietsen of ander oud metaal gemaakt  zijn de decoraties die je aan de muur kunt 
hangen. Deze komen uit Indonesië en hebben een ronde vorm. Opvallend is ook de 
beestenbende op de schappen van de Wereldwinkel in de voet van de kerktoren, 
Markt 24. Kleurige katten en een houten kruising tussen een giraffe en een zebra. Bei-
den van hout gemaakt in Indonesië. Bezoek voor meer informatie de website: 
www.wereldwinkelschagen.nl 
 
STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË 
Leo Witte 
 
Zo zijn we de vrachtwagen aan het laden in Schagen, zo zijn we van alle spullen af in 
Cristuru Secuiesc. Ik schrijf dit op 19 oktober. 
Na de vrachtwagen in Schagen geladen te hebben met veel vrijwilligers, zijn we op pad 
gegaan naar Cristuru Secuiesc. We kwamen daar op zaterdag aan eind van de middag 
aan in de korte broek bij heerlijk weer. De korte broek is daarna in de kast gebleven.  
.Op maandag wat mensen gedag gezegd, o.a. de directrice van de school waarvan we 
al enkele jaren de sporthal mogen gebruiken. En natuurlijk bij het kindertehuis ge-

 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
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weest. Dinsdagmorgen in de 
sporthal al het e.e.a. klaarge-
zet. Dinsdagmiddag dochter 
Eveline en Co Wiskerke van 
het vliegveld opgehaald. Deze 
beiden hebben 
ook heel wat werk verzet en 
met z’n vieren hebben we 
genoten van de vriendelijke 
mensen en de tijd in Cristuru 
Secuiesc 
Woensdagmorgen om 7 uur 
stond de vrachtwagen voor de 
sporthal, 7.15 uur waren wij 
aanwezig, 7.30 waren de vrij-
willigers van de brandweer er, 
en om 8 uur arriveerde de tractor + aanhangwagen van de gemeente die onmisbaar is 
bij het lossen. Drie uur later was de vrachtwagen leeg en de hulptroepen waren weg. 
We konden beginnen met het uitstallen van de kleding. Dat was even doorgaan want 
de volgende dag om 14.00 uur zouden de deuren open gaan voor de eerste kooplusti-
gen. Maar het is gelukt. 
Om 13.10 uur stond dagelijks de warme hap klaar in het kindertehuis. 
De ‘ Holland Shop’  was open van 14.00 tot 20.00 uur. Als wij om 14.00 uur de deuren 
openden stonden er wel dertig mensen te wachten, soms nog meer. Menig midden-
stander zou daar jaloers op zijn. Meerdere keren gebeurde het dat het om 19.00 uur 

heel erg rustig was en we de 
shop konden klaarmaken 
voor de volgende dag. Op 
zaterdag waren we open van 
9.00 tot 13.00 uur. Er kwa-
men veel oude bekenden. 
Het meisje in het roze dat 
elke dag met haar moeder 
kwam shoppen maar ook 
vaak voor de gezelligheid 
kwam. De vrouw van de 
tweeling, de man die een 
jurk gepast had voor carna-
val, het meisje met haar 
drukke vrolijke geklets en 

Druivenfeestviering samen met ouderen met een beperking 

De "Holland Shop"gaat bijna open. 
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haar humor. 
De dagen vlogen voorbij, ‘s morgens was er altijd wat te doen. De eerste ochtend die 
we vrij ter beschikking hadden, zijn we op het gemeentehuis geweest bij de burge-
meester en hebben we met locoburgemeester en gemeentesecretaris geluncht. Na-
tuurlijk weer naar het kindertehuis waar de jongsten verblijven, en naar het huis waar 
de ouderen begeleid wonen en waar we ook de verjaardag van enkelen gevierd heb-
ben.  
De tweede week zijn we naar het kleuterschooltje geweest, en spullen gebracht die ze 
hard nodig had zoals tekenpapier, lijm, kleurpotloden. Dat is het kleuterschooltje waar 
ook zigeunerkinderen komen die op die manier kennis maken met een andere cultuur 
dan dat zij van huis uit gewend zijn. Ook hebben we nog de brandweerhelmen (uit 
Dippoldiswalde) naar de brandweer gebracht waar de burgemeester en secretaris ook 
weer een palinka met ons gedronken hebben.  
De tweede week zouden we op donderdag de szolo-party, het druivenfeest, bijwonen 
van de ouderen met een beperking. Het feest zou op donderdag zijn maar, omdat we 
die morgen Eveline naar het vliegveld zouden brengen is dat voor ons verzet naar de 
woensdag. Het was heel erg leuk. We moesten met iedereen dansen alleen mij lieten 
ze met rust want ik was ‘betek’, dat is ziek. Er was hun verteld van mijn operatie. Het 
was prachtig om te zien hoe ze genoten, er werd gedanst en gezongen. 
De party wordt niet gevierd met taart maar met druiven, zoet wit brood en een soort 
oliebollen. Het begon om 10 uur en om 12 uur was het afgelopen. 
Volgende keer wil ik weer wat meer vertellen. 

 
MEE MET MO-
NUMENTEN-
WACHT 
Wim Voorbraak 
 
Onze Grote Kerk is als 
vroegere Nederlands 
Hervormde Kerk van 
cultuurhistorische 
waarde als zeldzaam 
en authentiek voor-
beeld in Nederland,  

van een neogotische kerk die gebouwd is voor een protestantse gemeente. De monu-
mentenstatus  van onze kerk brengt ook de verplichting met zich mee  de kerk van 
binnen en aan de buitenkant regelmatig te laten inspecteren op mankementen: een 
begin van lekkage, aanwezigheid van houtworm of boktor of een open liggende leiding 

Op zoek naar houtrot en/of lekkage 
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die aanleiding kan zijn van een beginnende brand. De inspecties worden uitgevoerd 
door monumentenwachters, mannen, uiteraard  met veel bouwkundig inzicht en erva-
ring met constructies zoals deze in historische gebouwen voorkomen. Maar ook, met 
een enorme conditie die zich, voorzien van klimvest, op grote hoogte door de dakgoot 
bewegen en als klimgeiten tegen het dak op klauteren. 
Samen met Kees van Treuren heb ik een deel van de inspectie onder de dakkap mee-
gemaakt. Ik meende wat ervaring te hebben door mijn bezichtiging van de ruimte on-
der de dakkap van de Christoforuskerk ( zie vorig kerkblad) maar bij ons in de kerk 
bleek alles toch net even anders. Toren en kerkgebouw zijn compleet gescheiden, dus 
ook geen toegang via de toren naar de ruimte onder de kap, maar een veel moeilijker 
toegang, via lange ladders, luiken in het dak en een stukje dakgoot. Een ander, voor 
mij opvallend verschil is de plafondconstructie, bij de Christoforuskerk gemetseld van 
steen, bij ons in de kerk van houten planken, getimmerd langs gebogen balken, op de 
manier waarop men ook houten schepen bouwt. 
 
Bij het zien van dit alles, veel respect voor de timmerlieden in 1897 die in een werk-
plaats naast de kerk de enorme spanten in elkaar zetten, die omhoog te hijsen om ze  
te bevestigen op de gemetselde zijmuren.  De dakkapellen, op twee niveaus  zichtbaar 
vanaf de straat, zijn via ladders en planken liggers,  via de ruimte onder de kap bereik-
baar en blijken in werkelijkheid veel groter en ruimer dan je waarneemt wanneer je op 
Markt, beneden staat.  Bij dit artikel een aantal foto’s die een beeld geven van het 
werk van de monumentenwachten en de enorme ruimte onder de dakkap van onze 
kerk. Op de website meer foto’s van Kees van Treuren en mij die we binnen onder de 
kap gemaakt hebben.  
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ROMMELMARKT WERKGROEP MISSIE EN ONTWIKKELING 
Wil Niesten 
 
De boeken- en rommelmarkt op 21/22 oktober van de RK Werkgroep Missie en Ont-
wikkeling is weer bijzonder goed verlopen. Een prachtige opbrengst:  Ruim 12.000 
euro voor het goede doel!! 
Dit resultaat hebben wij bereikt mede dankzij onze sponsors, de gastvrijheid van het 
Regius College  en de familie Boomgaard gedurende het jaar opslagruimte ter beschik-
king stelde. Maar ook danken wij de vele vrijwilligers die een hele week met veel ple-
zier hard hebben gewerkt, de mensen die spullen hebben aangeleverd en natuurlijk de 
vele kopers die  de centen in het laatje hebben gebracht. 
Het was voor iedereen een feest en we gaan natuurlijk op naar de volgende markt in 
de herfstvakantie van 2017! De prijzen van de loterij zijn inmiddels allemaal bij de 
winnaars afgeleverd. 
 
 NOORD-WESTGROEP ZIEKENHUISGROEP 
Nel Huibers-Kouwen, secretaresse geestelijke verzorging 
“Ik weet het echt niet…!”    
 
In de afgelopen jaren hebben we u – in verschillende afleveringen - iets verteld over 
het werk van de geestelijk verzorgers in Noordwest Ziekenhuisgroep. Wij willen ons 
nadrukkelijk verbonden weten met kerken in de regio en hen die op zoek zijn naar 
zingeving. ‘Zingeving’ omvat naast (al dan niet kerkelijke) spiritualiteit ook de vraag 
naar wat het goede is om te doen (ethiek). Dat we daar in op de locaties van ‘Noord-
west’ (Alkmaar en Den Helder) voor verpleegkundigen en artsen mee bezig zijn heb-
ben we eerder met u gedeeld. Natuurlijk geldt ook voor patiënten dat we hen begelei-
den bij ethische dilemma’s. Daarvan een voorbeeld. 
 
Het alarmerende telefoontje van de verpleegkundige heeft mij bij haar gebracht. Het 
is een uur of elf in de ochtend. “Mevrouw is wanhopig. Ze heeft de hele nacht en och-
tend alleen maar gehuild. Ze weet niet wat ze moet doen. Ik kan haar niet bereiken. En 
omdat jullie gespecialiseerd zijn in dat soort situaties, dacht ik: ik bel. Ik hoop dat je 
tijd hebt, want ze moet vanmiddag beslissen.” ”Zeg mevrouw maar dat ik er met een 
kwartiertje ben”, antwoord ik de verpleegkundige. “Fijn”, klinkt het opgelucht. 
Mevrouw (89 jr)  zit met rood behuilde ogen op de bedrand. “Ik ben blij dat u er bent!” 
Ik stel mij voor en direct komt haar noodkreet… ”De dokter heeft me gistermiddag het 
slechte nieuws verteld. Wat ik had verwacht: uitgezaaide kanker. Aan het eind van het 
gesprek heeft hij mij de keus gelaten: wel of geen onderzoek aan mijn lever…..Ik doe 
het niet! Maar m’n zoon  is het daar niet mee eens…..Wat moet ik nou?”  
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Het is stil in haar kamer. Ze kijkt me smekend aan en snikt: “Kunt u mij zeggen wat ik 
moet doen?” Ik zeg haar dat ik dat niet doe, maar dat ik wel met haar deze moeilijke 
kwestie wil doordenken, zodat ze zelf tot een weloverwogen keus komt.  
Ik vraag haar waarom ze het onderzoek niet wil. Ze vertelt dat het leven haar met het 
klimmen van de jaren steeds zwaarder is gaan vallen. “Het kringetje wordt steeds klei-
ner”. Ik knik. “Mijn  man is al jaren weg en van mijn vriendinnengroep is vorig jaar mijn  
beste vriendin als laatste overleden.” Ik kijk haar uitnodigend aan. “Ik heb een goed 
leven gehad. Natuurlijk waren er ook de mindere momenten…” Ze valt stil, veegt haar 
opkomende tranen nog maar eens weg…..”Je kind verliezen, ook al is hij veertig, valt 
niet mee.” Nadat ze geëmotioneerd heeft verteld hoe haar zoon is gestorven, is ze 
opnieuw stil. De klok tikt de minuten weg. “Het is mooi geweest, ik hoef ook niet 
meer.” Ze kijkt me vragend aan. Ik knik. “Wat maakt het nog uit, wat ik doe? Dood ga 
ik toch!”  Ik vraag wat ze daar van vindt. “Ik vind het niet erg om dood te gaan. Ik hoef 
niet meer!” Ik vraag wat ze daarmee bedoeld. “Ik wil mijn leven niet langer rekken!” 
Om er direct aan toe te voegen dat ze zeker niet onnodig pijn wil lijden. Ik probeer: “Is 
het onderzoek van vanmiddag misschien ook bedoeld om dat te voorkomen?” “Ja, dat 
is het ook, maar ik krijg dan ook te horen hoe erg mijn lever is aangetast. En dat wil ik 
helemaal niet weten.” Ze legt uit waarom ze dat niet wil. We zoeken samen naar de 
argumenten voor en tegen het krijgen van de informatie. “Een van de voordelen is”, zo 
zegt ze, “dat de pijnbestrijding dan beter kan worden afgestemd.”  Het is weer stil. 
Haar ogen klaren op als ze vragend zegt: “Kan ik de dokter en mijn dochter zeggen dat 
ik niet alles wil weten?” Ik vraag haar wie bepaalt wat de dokter haar wel of niet gaat 
zeggen en strijdlustig klinkt het: “Dat ben ik zélf toch zeker!”. Het klinkt als een verlos-
sing. “Ik bel mijn dochter na het broodje.”   
We zitten nog even na. Geluiden van de ziekenhuisgang dringen de kamer binnen. De 
kar met de lunch is in aantocht. “Ik heb zo alles kunnen wegen”. Ik geef haar als af-
scheid een hand en vraag haar of dit was wat ze had gewild.  “Jazeker, meer dan dat!” 
is haar reactie. “Dank je wel!”.  
Ik vraag haar of ik de volgende dag nog even om de hoek mag komen kijken. “Graag!”. 
In de deuropening staat de keukenhulp met een vragende blik. “Geef mij maar een 
kop bouillon, twee broodjes kaas en een kop melk”, zo klinkt het krachtig. Ik wens haar 
een smakelijk eten… 
Ik heb nog even contact met de verpleegkundige en vertel haar dat ik met haar patiën-
te haar (ethisch) dilemma heb besproken. “Ik moest aan je denken, omdat je dat laatst 
ook met ons team hebt gedaan.”     
 
WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN 
De Voorbereidingscommissie 
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27 november (week vervroegd) 
De vesper van december is een week vervroegd. Op 4 december zal door veel mensen 
Sinterklaas worden gevierd. 
Op de 1e Advent zingt de Laurenscantorij Haringhuizen o.l.v. Jan Bruin in de 206e Willi-
brordusvesper. Ronald van der Veen bespeelt de piano en catechiste Monica Wilde-
boer van de RK Christoforusparochie is de liturg. 
Als ‘lied van voorbereiding’ klinkt gezang 527 ‘Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij 
tastend aan het licht’. 
De kerk is op 27 november 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. 
Einde Willibrordusvespers 
Via de Schager Courant hebt u - voor velen onverwachts - kunnen vernemen dat de 
Willibrordusvespers aan het einde van dit seizoen gaan stoppen. Dat vinden wij pijn-
lijk. 
Het laatste oecumenisch avondgebed in de kerk van Haringhuizen zal worden gehou-
den op zondag 28 mei 2017 (een week eerder dan gebruikelijk wegens Pinksteren). 
Tegen die tijd komen de organisatoren ongetwijfeld in ‘Onze Kerk’ terug op die afslui-
tende viering waarmee een einde komt aan de band sinds 1475 tussen ‘kerk’ en Ha-
ringhuizer Willibrordus.  

ACTIVITEITENROOSTER  NOVEMBER-DECEMBER 2016 
23 november  woensdag  Kerkenraad 20.00 uur   Grote Kerk 

 27 november  zondag  Zang en piano: Trio Divertire brengt 

mooie liederen ten gehore, begeleidt 

  

15.00 uur   Kerkje Eenigen-

burg 
 30 november  woensdag  avond bezoekmedewerkers diaconie 19.30 uur   Grote Kerk 

30 november  woensdag “Op adem komen”; samen mediteren.. 19.00 uur Grote Kerk 

 5 december  maandag  College van kerkrentmeesters (db) 9.00 uur   Wulpenhof 3 

7 december woensdag “Op adem komen”; samen mediteren 19.00 uur Grote Kerk 

7 december Woensdag Inloopochtend 10.00 uur Grote Kerk 

 8 december  donderdag  Pastorale Raad 19.30 uur   Grote Kerk 

 13 december  dinsdag  College van kerkrentmeesters 20.00 uur    Grote Kerk 

 15 december  donderdag  Moderamen 20.00 uur   Grote Kerk 

20 december dinsdag Kerstviering gesprekgroepen en andere 

geïnteresseerden  

  16.00 uur   Grote Kerk 

 



ONZE KERK

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