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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!
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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 

Louise Kooiman 
 
Naarmate ik ouder wordt heb ik het gevoel dat de cadeautjes die ik krijg op mijn ver-
jaardag of bij feesten, steeds vaker voorspelbaar worden.  
Het is prima want eigenlijk ben ik in de fase dat ik alles al heb.  
De meeste mensen boven de vijftig hebben alles al. En wat mensen aan elkaar geven 
zegt vaak meer over de gever dan de ontvanger. 
Geven en ontvangen, we doen het de hele dag door, we geven elkaar cadeautjes, aan-
dacht en zorg, hulp, vertrouwen en vriendschap, een glimlach of onze liefde.  
Geven en ontvangen, het gaat over en weer.  
Mensen die aan het einde van hun leven staan, kijken terug op hun leven en vertellen 
vaak dat wat hun leven waardevol gemaakt heeft de mensen zijn met wie ze een rela-

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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tie hadden, of nog steeds deelden. Partner, ouders, kinderen, kleinkinderen, broers 
zussen en vrienden en collega’s. 
Het wederzijdse geven en ontvangen van liefde en vriendschap, hulp en betrokken-
heid.  
In alle kleine en grote dingen. 
Geven en ontvangen maakt ons mens. Dat geeft het leven zin en betekenis, als ont-
vangen wordt wat jij te geven hebt aan zorg, aandacht, kennis, humor, eigenheid, am-
bachtelijkheid. Als je daarin gezien en gewaardeerd en erkend wordt. 
 
Het is zo bijzonder om stil te kunnen staan met wat het leven je te geven heeft.  
In deze december maand, in deze cadeautjesmaand even bezinnen op wat we aan 
elkaar geven en wat we ontvangen..  
Ieder jaar krijgen we met kerst een geschenk, het kerstkind. Een ontroerend beeld, 
daar in die voederbak, ligt een pasgeborene, gewikkeld in doeken. Een kind waarin we 
iets van God zien. Dit kind is de mens zoals hij bedoeld is.  
Hij is een spiegel waarin we kijken; mens, dit is wie je ten diepste bent- volop mens, 
voluit kind van God. Bijna te groot om te bevatten. 
Sietze de Vries schreef een prachtig gedicht over dit kind. 
 
Reisgenoot 
Jij kleine reisgenoot 
met je hand vol vlinders 
en je mond vol vragen 
kun jij mij dragen 
en mag ik 
met jou mee 
lopen onder de sterren? 
Jij kleine reisgenoot 
die je verwondert 
over veel dat mij ontgaat, 
die grote tranen laat 
om wat mij niet meer beroert, 
neem mij mee 
naar alles 
wat ik niet meer weet 
leer mij 
het licht opnieuw. 
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KERKDIENSTEN 

Zondag  18 december 2016, 4e Advent 
Grote Kerk 
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 

Donderdag  22 december 2016 
Kerstfeest in De Caegstate, 
19.30 uur pastor Mw L. Kooiman m.m.v. het kerstkoor 

Zaterdag  24 december 2016,  
Grote Kerk 
16.30 uur   Kinderkerst musical “Dromenmuseum” 
22.00 uur    Kerstnachtdienst: pastor Mw. L. Kooiman. m.m.v. het kerstkoor 
Eén collecte  ZOA, zie toelichting verderop in dit blad;  
opbrengst collecte wordt verdubbeld door diaconie 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Rieneke Visser 
koster   Kees van Treuren 
Gastvrouw   Marjolijn ten Cate 
Autovervoer  fam. Schenk 

 Zondag  25 december 2016, 1e Kerstdag 
Grote Kerk 
9.30 uur   Gezinsdienst 
Eén collecte   voor eigen kerkelijk werk 
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Organist   Caroline Schaap 
koster   Sibela Leguijt en Jan Prij 
Gastvrouw    Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Jelly en Gerrit Leijnse 
Autovervoer  fam. de Visser 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Ds K.H. Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant, m.m.v. Eenigenburgs 
gemengd koor; zie toelichting verderop in dit blad. 
 
Maandag 26 december  2016, 2e Kerstdag 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur diaken P. Steur 

Zondag  1 januari 2017 Nieuwjaarsdag 
Grote Kerk 
11.00 uur   Lekendienst (dhr J. Bruin) 
eerste collecte Kerk (energie kosten) 
Tweede collecte  diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
koster   Hans Suurland  
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
autovervoer  fam. van Zanten 
Crèche op afroep! Indien oppas nodig graag bellen met Anja Dijkstra 06 31 069 678 of 
0224-216131 

Woensdag  4 januari 2017 
Zorgcentrum De Bron, dienst vervalt 

Zondag  8 januari 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. G. Rinsma, Goutum 
eerste collecte  Kerk (pastoraat Schagen) 
tweede collecte  Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
koster   Evert Meijer 
Gastheer   Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
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autovervoer  fam. Nicolai 
Er is crèche, Kom in de kring, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag 11 januari 2017 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur pastoor J. van der Stok 

Zondag  15 januari 2017, Zondag voor de eenheid 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. F.F. Omta, Oude –en Nieuwe Niedorp 
eerste collecte Kerk (pastoraat Schagen) 
tweede collecte  Catechese en Educatie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
koster   Leo Witte 
Gastvrouw   Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Lies van Eijsden 
autovervoer  fam. van der Woude 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Pastor Mw. L.J. Kooiman 
Collecte   Onderhoud Kerkje Eenigenburg 
Ouderling   Trudy Tuinstra 
Organist  Ed van Loon 

Woensdag 18 januari 2017 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur, dhr. J. Bruin 

Donderdag 19 januari 2017 
Zorgcentrum de Caegstate 
10.45 uur: voorganger nog niet bekend 

Zondag  22 januari 2017 Oecumenische Dienst 
Grote Kerk 
10.00 uur   pastores Raad van Kerken w.o. pastor Mw.L.Kooijman 
Eén collecte   Doel nader in te vullen door Raad van Kerken 
Organist   Caroline Schaap 
koster   Hans Suurland 
Gastheer   Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjan Poley 
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autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche, Kom in de kring, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag 25 januari 2017 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur  pastoor E. Moltzer 

Zondag 29 januari 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. J.C. den Hertog, Alkmaar 
eerste collecte  Kerk (onderhoud orgel) 
tweede collecte Diaconie 
Organist   Jan Zwart 
koster   Evert Meijer  
Gastvrouw   Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 
autovervoer  fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 1 februari 2017 
Zorgcentrum De Bron,10.45 uur pastoor E. Moltzer 

Zondag  5 februari 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds R. Basten, Zuid Scharwoude 
Eén collecte  Wereldiaconaat 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
koster   Jasper Visser 
Gastvrouw   Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer  fam. de Visser 
Er is crèche, Kom in de kring, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag  8 februari 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman 

Zondag  12 februari 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds Mw. W. Roobol, Nieuwe Niedorp 
eerste collecte Kerk (energiekosten) 
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tweede collecte  Diaconie 
Organist   Hans Stehouwer 
koster   ?  
Gastvrouw/heer  fam. van der Plas 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Nel Saft 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 15 februari 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastoor J. van der Stok 

Donderdag 16 februari 2017 
Zorgcentrum de Caegstaete 
10.45 uur, Voorganger nog niet bekend 

Zondag  19 februari 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Pastor Mw. L. Kooiman 
eerste collecte  Kerk (pastoraat Schagen) 
tweede collecte  Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
koster   ? 
Gastheer   Geert Bakker 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en ? 
Er is crèche, Kom in de kring, kindernevendienst en tienerdienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Pastor Mw. L.J. Kooiman 
Collecte   Onderhoud Kerkje Eenigenburg 
Organist   Ed van Loon  

LEESROOSTER 
Arjen Plomp 
18 december  2 Samuël 11/Matteüs 1:6 Batseba 
25 december Lucas 2/Matteüs 1:16 Maria 
8 januari Johannes 2:1-13 De bruiloft in Kana 
15 januari Johannes 3:1-21 Nicodemus komt bij Jezus 
22 januari Johannes 4:1-42 Jezus spreekt met een Samaritaanse 

vrouw 



   9  
  

29 januari Johannes 4:46-54 Jezus geneest de zoon van een hove-
ling 

5 februari  Matteüs 5:13-16 Het zout en het licht voor de wereld 
12 februari  Matteüs 5:17-26 Jezus legt de Wet uit. 
19 februari Matteüs 6:25-34 Laat uw leven niet bepalen door 

zorgen 
N.B. Het leesrooster is afkomstig uit  “Vertel het maar” 
 

 
Kindernevendienstkinderen  demonstreren  onder leiding van John Hoefsmit dat je 
onder de gemaakte parapluutjes droog blijft. 
 
VAN DE REDACTIE 
Wim Voorbraak 
 
De drie kerstbomen zijn deze week geplaatst, de ijsbaan bij de kerk draait weer, kort-
om het is december. Een periode met veel activiteiten is aangebroken. Op de website 
vindt u op de pagina “Evenementen”, een opsomming van de verschillende concerten. 
Bij dit kerkblad is een kaart gevoegd  met een overzicht van de verschillende kerstvie-
ringen georganiseerd door de kerken die onderdeel uitmaken van de Raad van Kerken 
Schagen e.o.  
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De “tientjes actie”, waarmee u bij-
draagt  aan de productiekosten van dit 
kerkblad heeft €1910 opgebracht. 
Hartelijk dank daarvoor.  Wij conclude-
ren hieruit als redactie dat u ons blad 
waardeert en een tientje waard vindt. 
Het aantal advertenties is dit jaar gelijk 
gebleven. Wij bevelen ook onze adver-
teerders van harte bij u aan.  Met uw 
bijdrage en de opbrengst uit de adver-
tenties wordt dit blad gefinancierd. 
Ons volgende blad verschijnt half fe-
bruari. Dat is veel te laat om u te be-
richten over de besluiten die genomen 
worden op gemeenteavond van 12 
december. Daarom nemen we die in 
dit blad mee, u vindt ze op de laatste pagina.  
De redactie heeft zijn uiterste best gedaan zo compleet mogelijk te zijn maar nog niet 
alles was bekend over de januari activiteiten. Hier en daar resulteert dit in een vraag-
teken. Veel wordt gebeld om de vraagtekens te laten verdwijnen. Op de website kunt 
u altijd het laatste nieuws vinden dus ook wie/ wat uiteindelijk de vraagtekens ver-
vangt. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak 
 
In de laatste dienst voor Kerst gaat pastor Jos van der Steen voor. Zij deed dit al 2 keer 
eerder dit jaar. Op zaterdag voor Kerst wordt de kinderkerstmusical “Dromenmuse-
um” uitgevoerd waaraan weer veel kinderen meedoen. Ouders, opa’s en oma’s en 
andere gemeenteleden, ook van harte welkom. 
In de kerstnacht gaat pastor Louise Kooiman voor. Medewerking wordt verleend door 
het kerstkoor. Zangers en zangeressen die andere jaren in het kerstkoor zongen heb-
ben de afgelopen weken mee gerepeteerd met de Cantorij. Samen vormen zij nu een 
adhoc koor van 40 zangers en zangeressen. Aan de dienst wordt ook meegewerkt door 
de sopraan Anne Heddes, aan de piano begeleid door Tom de Graaf. 
 
Kerstmorgen is er een gezinsdienst waarin veel gezongen wordt. De dienst waarin 
oorspronkelijk Ds Michiel Aten zou voorgaan is nu voorbereid door een commissie.  
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Zondag, 1 januari, nieuwjaarsdag begint de morgendienst om 11.00 uur. Het gaat om 
een korte dienst, de liturgie is die van een ochtendgebed. Na afloop is er  de gelegen-
heid elkaar “Veel Heil en Zegen” toe te wensen.  
 
In het nieuwe jaar, naast vertrouwde voorgangers, ook een aantal nieuwe namen. Ds 
den Hertog uit Alkmaar was nog niet eerder voorganger bij ons. Hetzelfde geldt voor 
Ds Fokko Omta, wel bekend bij die gemeenteleden die de Vespers in Haringhuizen 
bezoeken. Nieuw in de lijst is ook Ds Rob Basten. Hij was eerder predikant in de buurt 
(Dirkshorn-Warmenhuizen), ging toen naar Haarlem- Schalkwijk, maar is nu weer terug 
in West Friesland en woont in Zuid Scharwoude. “ 
Het is op dit moment nog onduidelijk wel koor meewerkt aan de oecumenische dienst  
op 22 januari. U leest hier binnenkort meer over in de zondagse medelingen en de 
website. 

Kerst in Eenigenburg 
Huib Wagenaar en Trudy Tuinstra 
 
Zondag 18 december is het Eenigenburger Kerstfeest in het 
kerkje van Eenigenburg. Dit begint om 3 uur, de kerk gaat 
open om half drie. Het Eenigenburger Gemengd koor o.l.v. 
Tinie Doedens verzorgt deze middag. 
Op 1e kerstdag is er een dienst in het kerkje van Eeni-
genburg, de aanvang is om 10.30 uur. De voorganger is 
Ds. Klaas Henk Ubels, Hoofdkrijgsmachtpredikant. 
Medewerking wordt opnieuw verleend door het 
Eenigburgs gemengd koor Het thema voor deze dienst 
is de tekening ‘Madonna van Stalingrad’. 
Gemaakt rond de kerst in 1942 tijdens de slag om Stalingrad door  Kurt Reuber, predi-
kant, legerarts, kunstenaar, wil iets doen voor zijn kameraden nu Hitler hen in de steek 
laat, maar hij kan geen "passende woorden" vinden in deze Kersttijd, in de hel van 
Stalingrad. Dan laat hij zijn tekenpen spreken en er ontstaat de "Madonna van Stalin-
grad". De organist is Ed van Loon. Iedereen is van harte welkom! 

KERSTNACHTDIENSTCOLLECTE 
Namens de diaconie, Wieb Koedijk 
 
De diaconie informeert u hierbij over het doel van de kerstnachtdienstcollecte. We 
hebben besloten om dit jaar de opbrengst te schenken aan ZOA (zie www.zoa.nl).  

http://www.zoa.nl/�
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ZOA staat voor Zuid Oost Azië, dat was het gebied waar de eerste hulp aan werd gege-
ven, nu werkt ze op meer plaatsen en geeft noodhulp, maar daarnaast ook hulp bij de 
opbouw. De diaconie wil graag extra aandacht voor de volgende drie gebieden. 
1.    Noodhulp aan ontheemden in Zuid-Soedan. Dit is nog een jong land (onafhankelijk 

geworden in 2011). Na jarenlange strijd om onafhankelijkheid tegen Soedan werd 
gedacht dat het beter zou gaan. Alleen nu is de strijd tegen Soedan overgegaan in 
een stammenstrijd. Hierdoor zijn er veel binnenlandse vluchtelingen en vluchtelin-
gen die in provisorische kampen in Noord-Oeganda verblijven. Dus is er geld nodig 
om hen te kleden, voeden en van een veilig onderkomen te kunnen voorzien. 

2.    Noord-Nigeria. Na jarenlange strijd van Boko Haram rebellen lijkt het erop dat 
deze nu (een beetje) geluwd is. De strijd heeft er wel voor gezorgd dat veel men-
sen van huis en haard verdreven zijn. Ook hier is dus hulp hard nodig. 

3.    Irak/Syrië. Zoals u misschien zult weten is de strijd om Mosul losgebroken. Men 
verwacht grote groepen vluchtelingen. En omdat de strijd zeer zwaar zal zijn is 
men bang dat na de bevrijding er weinig meer over zal zijn van de stad. Ook hier 
wil de diaconie een helpende hand bieden. 

De diaconie zal uit haar eigen middelen de opbrengst van de collecte verdubbelen. 
Dus als u één euro geeft zal ZOA twee euro ontvangen. We vragen u daarom om gul 
te geven.  
KERSTVIERING 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 nodi g 
hebben kunt u contact opnemen met  Pastor Louise Kooiman  tel. 0228-592970 
 
KINDERKERSTFEEST 2016: HET DROMENMUSEUM 
Irma Meinema 

Dromen………. 
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Tijdens het kinderkerstfeest is er een musical over het dromenmuseum. 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 toe-
komstdromen voor jezelf of voor de wereld. Leg je droom (groot) vast op papier, bij-
voorbeeld in een tekening of een gedicht en stop dit in de dromenbus in de Hans Leij-
dekkerszaal. Je mag ook mailen naar kinderkerstfeestschagen@gmail.com. Wij zorgen 
dan voor een mooi plekje voor je droom in het museum. 

 

mailto:kinderkerstfeestschagen@gmail.com�
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MEELEVEN EN FELICITATIES 
Louise Kooiman 
 
We leven mee met de familie van Lucie Schrevel – Timmermans. Zij overleed op vrij-
dag 2 december in het hospice in Hoorn. Op woensdag 7 december was er een af-
scheidsdienst in de Kapel in Hoorn bij het hospice. De laatste periode van haar leven 
woonde ze in de Caegstate.  
Wij wensen haar familie veel sterkte en liefde van mensen om hen in deze periode van 
verdriet en gemis. Dat zij zich gedragen mogen weten door Gods liefde.  
Wij leven mee de familie Wilhelmus. De ziekte van Ineke is onvoorspelbaar en het is 
een tijd vol zorg. Wij wensen hen veel kracht en sterkte in deze tijd.  
Sinds enkele maanden zien we af en toe een jongeman in onze kerk. Het is John 
Hoefsmit die tot voor kort begeleid woonde in Barsingerhorn. Sinds begin december 
woont hij officieel bij Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg in Haringhuizen, beiden 
sinds kort ook officieel leden van onze gemeente. John voelt zich thuis in Haringhuizen 
en in onze gemeente. Dorpsstraat 1, 1769 HA  Haringhuizen is, vermoedelijk voor ca. 
een half, jaar zijn woonadres. Een beetje warmte en vertrouwen doen hem goed. Na-
mens Rik, Adriaan en John: Bedankt! 
In de gemeente zijn er veel mensen ziek, ernstig ziek, of herstellende van een ernstige 
periode. We wensen hen allen veel stekte toe.  

IN MEMORIAM LUCIA SCHREVEL 
Louise Kooiman 
 
Op 2 december overleed op 88 jarige leeftijd 

Lucia Jacqueline Schrevel –Timmermans, 
Weduwe van Kees Schrevel. 
Sinds enkele jaren woonde Lucie Schrevel in Schagen in de Caegstate, komend uit 
Eemnes waar ze jaren gewoond heeft. Toen haar man overleed werd het langzamer-
hand moeilijker voor haar en wilde ze dichter bij haar kinderen gaan wonen. Haar bei-
de zonen Jan en Paul woonde met hun partners in de buurt van Schagen. Ze voelde 
zich wel thuis in West Friesland, ging op een koor en kwam regelmatig naar de dien-
sten in de Caegstate. Langzamerhand kwamen er ook wat contacten. 
Ze was een intelligente hardwerkende vrouw die haar leven rustig leefde naast haar 
man. Door omstandigheden was het er nooit van gekomen om verder te studeren. Ze 
was zorgzaam en hield van muziek. Een vrouw met een ruime geest die open stond 
voor de nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. 
Ze was ook een vrouw die zich niet gemakkelijk liet kennen, voor haarzelf en omgeving 
was dat soms jammer. Maar ook daarin was ze een kind van haar tijd.  
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Ze was in 1928 geboren in het Limburgse Treebeek (gemeente Heerlen) en gelovig 
opgevoed. Ze is altijd kerkelijk betrokken gebleven.  
De afgelopen jaren was er ook verdriet. Als jongste van het gezin bleef ze uiteindelijk 
alleen over toen vorig jaar haar broer Wim overleed. Ook haar kleinzoon Bas overleed 
op 15 jarige leeftijd door een noodlottig ongeval en dit was voor haar en ook voor zijn 
familie een ongelofelijke klap. 
De laatste jaren kreeg ze ook steeds meer problemen met haar gezondheid.  
Toen ze dit jaar het bericht kreeg dat ze ernstig ziek was durfde ze het leven ook lang-
zamerhand los te laten. De laatste drie weken verbleef ze in het Hospice Dignitas in 
Hoorn. Haar zoon Paul en zijn vrouw Anja wonen daar ook en zij konden haar regelma-
tig bezoeken.  
De tekst voor op de rouwkaart luidde: Mijn dag was mooi, de nacht mag komen 
Zo heeft ze haar leven ook gezien, een goed en fijn leven.  
Ze was dankbaar voor wat het leven haar had gegeven. 
Zo hebben we in de Kapel bij het hospice in Hoorn afscheid genomen van haar. 
We lazen de woorden van psalm 139: HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het 
als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten.  
En zo luisterde we ook naar een lied van Trijntje Oosterhuis: “Ken je mij”. 
Lucie Schrevel mag zich gekend weten in de liefde van God. En zo mochten haar kinde-
ren en kleinkinderen afscheid van haar nemen en haar los laten. In het crematorium 
hebben haar kinderen woorden van herinnering gesproken en het was goed zo.  
Wij leven mee met Jan en Jana, Paul en Anja, en hun (klein) kinderen nu zij hun moe-
der en oma moeten loslaten. Dat zij zich getroost mogen weten door God, die liefde is 
en de goede herinneringen aan Lucie Schrevel Timmermans  
 
GOEDE WENSEN 
Louise Kooiman 
 
Ieder jaar krijgen we veel goede Kerst- en Nieuwjaars wensen en kaarten toegezonden 
uit de gemeente Schagen.  
Mede namens Hein wil ik u daar allen hartelijk voor bedanken. Het doet goed om zo 
met elkaar verbonden te zijn. Via deze weg wensen wij u vanuit onze nieuwe woon-
plek Enkhuizen allen goede Kerstdagen toe en alle goeds voor het nieuwe jaar. 
 
VAN DE INTERIM SCRIBA 
Jan Prij 
In de afgelopen periode vergaderde de kerkenraad op 16 en 23 november. In beide 
vergaderingen was het al dan niet aanstellen van een interim predikant een belangrijk 
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onderwerp. In de vergadering van 23 november is ook een besluit genomen over de 
begroting 2017. Over beide onderwerpen een kort verslag. 
  
Interim predikant.  
Zoals al in vorige Onze Kerk is geschreven heeft de kerkenraad in de vergadering van 
16 november kennis gemaakt met interim predikant Ds. Wim Andel. Als eerste zijn 
met Ds Andel algemene aspecten van een interim predikant (IP) en Ds Andel in het 
bijzonder besproken. Hierbij kwamen onder het volgende ter tafel: 
− Op dit moment zijn er 10 IP’s in landelijke dienst van de PKN. Dit zijn predi-

kanten die een speciale twee jarige opleiding hebben gevolgd. Hierdoor zijn 
ze gespecialiseerd in gemeenteopbouw en ondersteuning/begeleiding van 
kerkenraden en gemeenten.  

− De IP is ingebed in de PKN. Er is regulier contact met de IP’s onderling 
waarbij ze elkaar ook coachen. Er zijn korte lijntjes met het landelijk dien-
stencentrum.  

− De IP in de PKN bestaat sinds 2004 en is komen overwaaien uit Amerika. In 
de VS, althans in een van de grotere protestantse kerken, is een IP verplicht 
bij een vacature net zoals bij ons een consulent verplicht is. Ds. Oortgiesen, 
die toen hoofd was van het bureau predikanten, heeft de IP hier ingevoerd. 
Een belangrijke reden was dat er naast de gewone en bijzondere visitatie 
behoefte was aan meer langdurige begeleiding van kerkenraden. Wat ook 
wel speelde is dat de kerkfusie in 2004 maakte dat er veel gereformeerde 
kerken en hervormde gemeente begeleiding nodig hadden in dit fusiepro-
ces. De laatste jaren zie je de IP ook vaak in steden bij de begeleiding van 
het samengaan van verschillende wijkgemeenten.  

− Als man van buiten zie je als IP de dingen soms beter dan iemand van bin-
nen de gemeente. 

− Een IP moet beslist niet verward worden met een interim manager. Het is 
een adviseur die meeloopt met de kerkenraad en verder een volledige pre-
dikant is met alle daarbij behorende bevoegdheden. 

− Ds. Andel is nu 6,5 jaar IP en doet dit met veel genoegen. Hij werkt heel 
vaak samen met een kerkelijk werker die o.a. het pastoraat doet. Hij gaat 
voor in diensten, doet o.a. ook catechese maar in beginsel zelf geen pasto-
raat. De belangrijkste reden is dat hij denkt dat contacten met een vorm 
van continuïteit in het pastoraat beter zijn. Er zijn overigens andere IP’s die 
wel pastoraat doen. Hij preekt wel omdat hij op die manier de gemeente 
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goed kan leren kennen en omgekeerd de gemeente hem ook. Ook samen 
bidden werkt heel goed. 

Vervolgens is in de kerkenraad met hem besproken wat een IP voor onze ge-
meente kan betekenen. Hierbij wordt onder meer de volgende gedachten ge-
wisseld: 
− Voor het goed kunnen vervullen van een vacature van een gemeentepredi-

kant is het erg belangrijk dat het profiel en de koers van onze gemeente erg 
duidelijk is. Een predikant verwoordde dit onlangs: “Een advertentie wordt 
voor mij interessant als het profiel van de gemeente en de predikant heel 
duidelijk is. Pas dan weet ik dat de kerkenraad zijn huiswerk goed heeft ge-
daan en kan ik bepalen of de gemeente bij mij past”. 

− Dit betekent dus dat het erg zinvol is om het profiel van de gemeente en het 
erbij passende profiel van de predikant goed scherp te krijgen. De IP kan 
hierbij erg nuttig zijn. De tijd die dat kost hoeft geen verloren tijd te zijn. De 
vraag is hoe lang het duurt voor er een nieuwe predikant is. Volgens Ds. An-
del is dat een half jaar tot max. een jaar. Of er een garantie is dat het met de 
IP sneller gaat is lastig te geven. Wel is duidelijk dat als de profielen helder 
zijn de kans dat het een goede “match wordt groter is. 

− Om de gemeente te leren kennen refereert Ds. Andel aan het rapport van 
onze Commissie Gemeente Opbouw (CGO) dat in 2014 is geschreven. Hierin 
worden veel activiteiten beschreven en hij stelt zich voor om met de men-
sen achter die activiteiten in gesprek te gaan. Ook ziet hij wel wat in een ‘af-
haakproject’ met mensen die eerst actief in de kerk waren en nu afgehaakt 
zijn. 

− Met het noemen van het rapport van de CGO komt ter sprake dat we in 
Schagen goed zijn in de probleemanalyse en het vinden van oplossingen 
maar heel slecht in de implementatie van en vasthouden aan opgesteld be-
leid. Feitelijk toont de kerkenraad te weinig leiderschap. Hier valt nog veel te 
leren. Ds. Andel zegt dat, gelet op wat hij zo al gehoord heeft, het begelei-
den van de kerkenraad naar meer leiderschap een wezenlijk onderdeel van 
zijn taak zou moeten zijn. 

− Veel investeren in samenwerking met buurgemeenten wordt door de ker-
kenraad niet als prioriteit gezien. We zullen eerst zelfs ons huis op orde 
moeten hebben. Daarbij hoort zeker dat de achterban wordt gehoord en er 
dus snel een gemeenteavond moet worden belegd. 
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− Het zwaartepunt van de opdracht van de IP voor de PGS moet volgens de 
aanwezigen liggen bij ‘het in kaart brengen van onze gemeente en gezamen-
lijk opstellen van een gedragen koers’ en ‘het vinden van een predikant die 
hierbij past’.  

− Als Ds. Andel de IP wordt dan blijft hij in Oudega wonen maar heeft wel een 
vaste werkplek in Schagen. Zijn ervaring is dat hij dan voldoende zichtbaar is 
in de gemeente. Hij heeft niet de ervaring dat gemeenteleden het contact 
met de IP mijden. 

− Ds. Andel zegt nogmaals dat het door te kiezen voor een IP niet echt veel 
langer duurt voor de vacature vervult is en daarnaast heb je al vanaf het 
moment dat de IP er is een predikant! 

Omdat niet alle ambtsdragers aanwezig konden zijn bij de vergadering van 
16/11 zijn in de vergadering van 23/11, waarbij Ds Andel niet aanwezig was, 
nogmaals de verschillende aspecten van het aanstellen van een IP besproken.  
Niet alle kerkenraadsleden zijn direct enthousiast voor een IP. Ze zijn bang dat 
het dan te lang duurt voor er een eigen gemeentepredikant komt. Anderzijds 
vinden alle kerkenraadsleden het van groot belang dat we gezamenlijk vol-
doende tijd nemen om het profiel van de gemeentepredikant vast te stellen. 
Voor sommigen is dat profiel nu al duidelijk. Anderen vinden dat hierover on-
voldoende door de kerkenraad en helemaal niet met de gemeente is bespro-
ken. Dat een IP hierbij erg behulpzaam kan zijn wordt door alle ambtsdragers 
gedeeld.  
Na ampel overleg komt de kerkenraad unaniem tot het volgende: 
− De KR besluit tot het aanstellen  van een interim predikant maar stelt de 

definitieve besluit tot het aanstellen afhankelijk van draagvlak in de ge-
meente.  

− Er komt zo spoedig mogelijk een gemeenteavond waarop de gemeente ken-
nis kan maken met Ds Andel en kerkenraad en de IP kan bevragen.  

− Als op basis van de gemeenteavond blijkt dat er voldoende vertrouwen is 
dat er een vruchtbare samenwerking mogelijk is zal Ds Andel worden be-
noemde als IP voor minimaal 6 en maximaal 12 maanden.  

 
De gemeenteavond wordt vastgesteld op 12 december. Een kort verslag van 
deze gemeenteavond staat op pag.27  van dit blad. 
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Begroting 2017 
Omdat tijdens de vergadering nog niet duidelijk is of er nu wel of niet een IP komt 
worden twee begrotingen besproken. Een begroting zonder IP en eentje met en IP. De 
begroting zonder een IP komt uit op een klein positief saldo. De begroting met een IP 
komt uit op een negatief saldo van ca 30000 euro. Het College van Kerkrentmeesters 
stelt de kerkenraad voor om desondanks deze begroting goed te keuren. De aanstel-
ling van een interim predikant is volgens het College zeer verantwoord omdat daar-
mee een maximale inspanning wordt gedaan om de vitaliteit van onze gemeente te 
vergroten.  
De kerkenraad keurt beide begrotingen goed. 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS  
Annemarie Voorbraak 
 
Hoewel de decembermaand nog maar halverwege is als Onze Kerk verschijnt, zijn de 
kerkrentmeesters al druk in de weer met de actie kerkbalans van 2017. Ieder jaar weer 
een hele klus om dat allemaal in goede banen te leiden met een hele hoop vrijwilligers 
die bij u langs komen. Om dat werk enigszins te vergemakkelijken hebben wij u de 
laatste maanden regelmatig verzocht uw e-mailadres te sturen. De mensen die dit 
gedaan hebben en ook diegenen waarvan al in een veel eerder stadium dat e-
mailadres bekend was, gaan wij voor kerkbalans digitaal benaderen. We zullen er mee 
moeten leren leven dat er, zeker in de toekomst, niet genoeg mensen beschikbaar zijn 
om ieder adres persoonlijk te bezoeken. Landelijk worden er ook steeds meer moge-
lijkheden aangereikt om deze wijze van werken goed te stroomlijnen. Wat nog niet wil 
zeggen dat het vanzelf gaat. Ook voor de rentmeesters is het een hele stap en hebben 
zij geen idee hoe het zal gaan. Op papier lijkt het allemaal zo makkelijk en misschien is 
dat ook wel zo. Toch blijft het spannend. Wij hopen dan ook dat u ons wilt helpen om 
zo snel mogelijk na de mail te reageren, trouwens ook bij het ophalen van de toezeg-
gingen.   
Als u vragen hebt kunt u die stellen. Voor alle duidelijkheid: niet alle rentmeesters 
hebben er evenveel verstand van, maar Wouter Vrolijk weet heel veel. Wij zien met 
vertrouwen de actie kerkbalans tegemoet.  
Als de volgende Onze Kerk verschijnt is het al weer achter de rug en weten wij meer. 
En dan niet alleen wat de actie heeft opgebracht, maar ook hoe het digitaal gegaan is.  
Uw e-mailadres is nog steeds van harte welkom. pgschagen@nexite.nl  
Fijne decembermaand gewenst! 
  

mailto:pgschagen@nexite.nl�
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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
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Paulien Knol is sinds kort voorzitter van de kerkenraad en stopt daarom met het 
jeugdwerk. Zij ontving o.a. een oorkonde en is toegezongen. Meer daarover op onze 

website www.pgschagen.nl 
 
WIJN 
Annemarie Voorbraak 
 
We hadden even het gevoel dat de wijnactie een aflopende zaak was. Tot er meer 
besteld werd dan onze voorraad groot was. Dus, u snapt het al, de voorraad is weer 
aangevuld. We hebben alleen rood besteld. Er is nog 1 doos witte wijn, en de rode is 
onbeperkt. Dus voor de decembermaand, voor uzelf of om cadeau te doen bevelen wij 
deze wijn van harte bij u aan!  € 45 voor een doos van 6 flessen. Af te halen op Wul-
penhof 3 of bellen tel. 213665 en we brengen het.  
De opbrengst gaat naar het pastoraat. 
 

AD BOUTERSE  OP NIEUW GUINEA  
Wim Voorbraak 
 
Onze gemeente telt veel boeiende mensen die met veel enthousiasme avonden over 
hun passie(s)  kunnen vertellen. Wat drijft hun? Hoe is het ontstaan? Ik schrijf een “s” 
tussen haakjes omdat het het bij deze mensen vaak niet om één passie gaat. Vaak gaat 
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het om meerdere zaken waarvoor 
men warm loopt, er enorm veel 
tijd in steekt en financiële offers 
brengt. Zo nu en dan berichten wij 
als redactie over deze gemeen-
teleden. Deze keer het verhaal van 
Ad Bouterse, net terug van zijn reis 
naar West Papua, het voormalig 
Nederlands Nieuw Guinea. 
Zijn liefde voor de inwoners van 
Nieuw Guinea is ontstaan toen hij 
als infanterist in 1962 met vele 
andere Nederlandse militairen 
probeerde om het laatste deel van 
het vroegere Nederlands Indië 

voor Nederland te behouden. Het was een ongelijke strijd in voor Nederlanders onder, 
voor hun vreemde omstandigheden. Vele van de “oud-strijders”raakten daar voor hun 
leven beschadigd, de opvang terug in Nederland van hen was anders dan nu. Eigenlijk 
was er geen opvang. Een middel om de trauma ervaringen samen te verwerken, wer-
den de verenigingen van oud-strijders. In die wereld is Ad actief en vanuit die passie is 
een nieuwe passie ontstaan: iets te kunnen betekenen voor de mensen in Nieuw Gui-
nea. Acht reizen maakte Ad nu, waarvan 6 met zijn vrouw Nel. Nel overleed 8 decem-
ber 2013 tijdens de terugreis. 
Juist daarom had Ad lang gedubd om een nieuwe reis te maken. Hij wist zeker dat vele 
plekken die hij zou bezoeken en mensen die hij zou spreken, hem zouden doen herin-
neren aan Nel.  En vooral ook aan de directe wijze, waarop zij met alle uitdagingen en 
vragen om hulp, omging. Nu werd hij vergezeld van een oud(e)) krijgsmakker, in het 
Maleis “sobat”, voor wie het allemaal nieuw was, en daarom voor de nodige afleiding 
zorgde. In het gesprek met Ad, kreeg ik het gevoel dat Nel, in gedachten, gewoon mee 
is geweest. Was op eerdere reizen Ad de organisator en de tolk en Nel de hulpverle-
ner, nu was Ad beide, en probeerden hij in de geest van 
Nel hulp te verlenen. Wat ook meehielp was dat ver-
trouwde adressen werden bezocht, van mensen die zelf 
vanuit hun geloof een enorme compassie hebben met de 
medemens.  
Zo stond de franciscaner pater Bert Hagendoorn (74 jaar 
en meer dan 50 jaar werkzaam in Nieuw Guinea) beide 
reizigers op te wachten op het vliegveld van Timika. Met 
hem werd een kinderweeshuis in Timika bezocht waar de 
wasmachine vernieuwd werd, en waar een jongen in het 

Pater Bert 
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ziekenhuis aan longontsteking behandeld kon worden. Een jonge vrouw van de Cinta-
bella Yayasan school kon worden geholpen aan een rolstoel. De hulp van de Vereni-
ging Nederlands Nieuw Guinea bestaat uit geld waarvoor ter plaatse door Ad of de 
pater spullen worden gekocht. Het gebrek aan voedsel onder de bevolking is zo groot 
dat wanneer men geld schenkt, er eten voor wordt gekocht. De vereniging kiest be-
wust voor duurzame hulp. Een belevenis is de kerkdienst in de kathedraal van Timika, 
meerdere diensten in een kerk met 1000 zitplaatsen en enorm veel kinderen. Bij het 
zien van zoveel kinderen die de priester passeerden moest Ad denken aan het verhaal 
van Jezus die de kinderen bij hun roept en hun geloof als voorbeeld stelt. 
Via Nabire gaat de tocht naar Biak  het eiland wat een belangrijke rol speelde tijdens 
de oorlog  in Nieuw Guinea.  Hier wordt een ziekenhuis bezocht waar Ad en Nel eerder 
zijn geweest en wordt de reiskoffer verder geleegd met medicijnen door Ad verzameld 
in Schagen, veel paracetamol van Europese kwaliteit, medicijnen die bij bevallingen 
van pas komen, maar ook met brillen die wel is waar, 2e hands, heel  gewild blijken. 
Ook wordt de situatie gecheckt bij een school waar men eerder geholpen heeft. De 
inventaris wordt hier verder aangevuld met geld vanuit de vereniging.  
Helaas moest worden afgezien van een bezoek aan Sentani omdat de pater, die hier 
werkt, pater Jan Sjerp voor een medische ingreep tijdelijk in Nederland verbleef. In-
middels weer ter plekke mailde de pater Ad met de vraag wanneer hij weer langs 
komt. Of het ervan komt? D.V.? 
De terugreis ging weer via Jakarta waar het oude Batavia werd bezocht en begraaf-
plaatsen van gesneuvelde militairen. Deze keer verliep de terugreis gladjes.  
Ad Bouterse bedankt hierbij nog graag iedereen die hem geholpen heeft zijn koffer te 
vullen.  
 
WERELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 

Voor leuke Kerstcadeaus naar de Wereldwinkel Schagen 

Op de planken van de Wereldwinkel Schagen onder de toren van de kerk op de Markt 
staat een keur aan Kerststalletjes. Van hout, van keramiek en van Tagua-noot in veler-
lei kleuren.  
Die van de Taguanoot zijn wel heel bijzonder. De Tagua-noot is de vrucht van de Tagua 
Palm en groeien in trossen aan de palmboom. Deze boom is te vinden aan de kusten in 
de tropische regenwouden van de Zuid-Amerikaanse Stille Oceaan. De producent van 
de stalletjes woont in Ecuador waar hij met zijn familie de noten omtovert tot prachti-
ge Kerststalletjes en sieraden, zoals oorhangers en halskettingen. Qua prijs voor ieder-
een wat wils. 
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Ook voor een Kerstpakket, geheel naar eigen keuze en budget samen te stellen uit 
food- en/of non-food producten, kunt u terecht in de Wereldwinkel. Een packet kan in 
folie verpakt geleverd worden. Een andere mogelijkheid is in een tasje, gemaakt van 
oud muskietennet, met de opdruk "Echte momenten verdienen een eerlijk ca-
deau".  Kerstmis is zo'n moment. De tasjes zijn Fairtrade geproduceerd in Bangladesh. 
Bezoek voor meer informatie de website: www.wereldwinkelschagen.nl 

 

 

 

 

 

 
AAN TAFEL 
Koos Eriks 

In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 22 
ri  weer een gezellige 'Aan tafel!'- middag gehouden, aanvang 
15.45 einde 18.00 u.  
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom.  
Opgave vóór woensdag 18 januari bij: Koos Eriks (0224)298387 of 
Ageeth Spruijt (0224) 213220." 
  

Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. 
 U dient deze tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het 
nummer (0224)272888.  

STICHTING SCHAGEN – ROEMENIË (2E DEEL REISVERSLAG) 
Leo Witte 
oals gezegd een vervolg op het vorige verhaal. Na vertrek van onze dochter Eveline (op 
donderdag) en Co  Wiskerke (op  zaterdag) is de shop nog op maandag voor het laatst 
open geweest. We hebben alle groepen gehad die de burgemeester had opgegeven. 
Op dinsdag hebben we alle spullen opgeruimd. Uiteraard hadden we hier hulp bij van 
medewerksters van het kindertehuis en van de Gemeente.  

Verkoop in de Wereldwinkel 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
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We hadden min of meer in gedachte dat het wellicht de laatste keer zou kunnen zijn 
dat we met kleding naar Cristuru Secuiesc zouden gaan. Het enthousiasme van de 
mensen daar, en de meerdere vragen wanneer we weer zouden komen, hebben ons 
doen besluiten om komend jaar weer heen te gaan. Op verzoek van de secretaresse 
van de school gaan we dan aan het eind van de zomervakantie voordat de leerlingen 
op school komen. 
En dan zijn wij nog niet weg. We hebben de camper die onze overnachtingsplek is, 
neergezet bij het kindertehuis en konden daar gebruik maken van elektra en toilet. 
Omdat het wat kil werd in de camper, de eerste nachtvorst hadden we al gehad,  be-
sloten we een klein elektrisch kacheltje te kopen maar de directrice had er wel een 
voor ons. Dat scheelde tenminste weer in de gasvoorraad want we hadden geen idee 
hoelang we met een gasfles zouden doen. De eerste was al leeg en we hadden nog 
geen plannen om naar huis te gaan. 
De dochter van onze tolk vertelde mij dat het er nu Roemenië anders aan toe gaat dan 
ca 25 jaar geleden. Het is nu 25 jaar geleden dat wij voor het eerst in Cristuru Secuiesc 
waren en we weten nog van die beginperiode dat de winkels wel vol lagen, maar dat 
de diversiteit minimaal was. Er stonden meters stellingen met allemaal hetzelfde. Je 
kon alleen kopen wat ze hadden. Nu kun je (meestal) echt kopen wat je nodig hebt. 
Maar ook dat gaat nog anders dan bij ons. Als wij plastic bekertjes nodig hebben of 
papieren zakdoeken dan gaat dat bij ons b.v. met 50 bekertjes of 10 stuks kleine ver-
pakkingen zakdoekjes. In Roemenie kun je dat per stuk kopen en ze kijken vreemd op 
als je het hele pak meeneemt. De prijzen liegen er niet om, de waspoeder en andere 
benodigdheden in een huishouden kosten er net zoveel als hier. En dat bij een inko-
men van ca € 500  - € 600 voor 2 personen. 
De dochter vertelde mij ook dat er voorheen in een flatgebouw maar voor enkele uren 
verwarming, warm water en stroom was. Zij zou mij nog meer bijzonderheden uit die 
tijd vertellen maar het is er niet van gekomen. Misschien een volgende keer. 
En ja, wat kost een bevalling in een particulier ziekenhuis. Dat kost € 1000 per kind. 
Een tweeling kost dus € 2000. En eventueel een drieling ….. ga zo maar door. En een 
staatsziekenhuis zonder smeergeld? Dat is haast niet mogelijk. En daarbij, in dat 
staatsziekenhuis wil je je kind niet geboren laten worden. 
Op 30 oktober moesten we Roemenië uit zijn omdat we voor de camper maar een 
tolvignet hadden voor 30 dagen. Omdat het met het weer wat minder werd en er nog 
een reden was om het thuisland op te zoeken zijn we een paar dagen eerder wegge-
gaan.  
Na nog enkele dagen in Dippoldiswalde te zijn geweest zijn we rustig aan naar Schagen 
gekomen. Wel nadat we daar 1 m3 handdoeken ingeladen hadden dat waren 261 bad-
lakens bij de wasserij van Reichel om de volgende keer mee te nemen naar Roemenië. 
En er volgt nog meer. 
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CONCERTEN KERKJE EENIGENBURG IN HET NIEUWE JAAR 
Trudy Tuinstra 
 
Ook in januari hebben we weer mooie concerten in Eenigenburg. Op 15 januari ver-
zorgt Paulo leek een programma met piano en populaire songs, en op 5 februari zingt 
Nico Sevenhuyzen weer de sterren van de hemel met een prachtig klassiek program-
ma. 

WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN 
Namens de voorbereidingscommissie, Adriaan Rodenburg 

8 januari 2017 (week later!) 
De Laurenscantorij Haringhuizen o.l.v. Jan Bruin werkt 
mee aan de 207e Willibrordusvesper, de eerste in 2017. 
Pastoor Toon Jorink uit Waarland spreekt de 'Inleiding 
op de lezingen'. Jan Schraal bespeelt de piano. ‘Door 
goede machten trouw en stil omgeven, behoed, ge-
troost, zo wonderlijk en klaar, zo wil ik graag met u, 
mijn liefsten, leven, en met u ingaan in het nieuwe jaar’ 
wordt traditioneel gezongen als ‘Lied van voorberei-
ding’. 
Na afloop is er, eveneens volgens de traditie, Glühwein. 
Voor wie nog moet rijden is er uiteraard koffie en thee.  
 
5 februari 2017 
Als Lied van Voorbereiding zingt de Cantorij van Heer-
hugowaard o.l.v. Coby Moens ‘In de veelheid van gelui-
den in het stormen van de tijd zoeken wij het zachte 
suizen van het woord, dat ons verblijdt’, gezang 283. 
Een ‘nieuw’ avondlied zal klinken, gezang 265 ‘Gij 
wacht bij nacht en dag op mij Of ik vernemen wil Uw 
hartslag diep in mij. / Gij zoekt mij, noemt En roept mijn 
naam: Wanneer ik horen wil Zal ik uw stem verstaan’. 
 
De kerk is op 8 januari en 5 februari om 4 uur 
open. Tien voor 5 luidt de klok en de viering 
begint om 5 uur. Dringend verzoek uw auto bui-
ten het dorp te parkeren. 
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ACTIVITEITENROOSTER  DECEMBER-JANUARI 2016/2017 

18 december  zondag 

Kerstmiddag; Muzikale 
kerstviering door en voor 
Eenigenburgers. m.m.v. 
het Eenigenburgs Ge-
mengd Koor en jong talent. 
Gezellig en verrassend! 

15.00 uur   Kerkje Eenigenburg 

20 december  dinsdag  Diaconale Raad 20.00 uur   bij iemand thuis 

 4 januari  woensdag Inloopochtend 10.00 uur  Grote Kerk 

 9 januari   maandag  DB kerkrentmeesters  9.00 uur    Wulpenhof 3 

15 januari   zondag Concert: Paulo 15.00 uur  Kerkje Eenigenburg 

17 januari   dinsdag  Kerkrentmeesters 20.00 uur   Grote Kerk 

25 januari   woensdag  Kerkenraad 20.00 uur   Grote Kerk 

26 januari   donderdag  Pastorale Raad 19.30 uur   Grote Kerk 

1 februari   woensdag  Inloopochtend 10.00 uur  Grote Kerk 

5 februari  zondag  Concert: Nico Sevenhuizen 15.00 uur  Kerkje Eenigenburg 

6 februari   maandag  DB kerkrentmeesters 9.00 uur   Wulpenhof 3 

7 februari   dinsdag  Diaconale Raad 20.00 uur   bij iemand thuis 

14 februari  dinsdag  Kerkrentmeesters 20.00 uur  Grote Kerk 

23 februari  donderdag  Moderamen 20.00 uur   Grote Kerk 

 

LAATSTE NIEUWS VAN DE GEMEENTEAVOND VAN 12 DECEMBER 
Wim Voorbraak 
 
Het was maar even spannend. Een “tussendoor” gemeenteavond, te laat om nog aan 
te kondigen in het kerkblad. Voor het eerst werd het e-mail bestand wat we als kerk 
de laatste maanden opgebouwd hebben benut. Ook waren er gelukkig nog 2 zondagen 
te gaan om de avond aan te kondigen. Maar al snel liep de zaal vol, stoelen moesten 
bijgehaald worden vanuit de kerk. Resultaat? Onze voorzitter Paulien Knol kon maar 
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liefst 80 aanwezigen verwelkomen: 
Zoals op zondagmorgen na de kerk-
dienst, maar dan nog drukker! Verder 
raadpleegde een van de bezoeksters de 
“30plus app” waarop ook vragen bin-
nen kwamen van gemeenteleden die 
thuis de oppas hadden. 
 
De discussie was constructief! Is het nu 

echt zo moeilijk een profiel voor een nieuwe dominee te maken? We hebben het altijd 
zelf gedaan! Begrijpelijke vragen, mede omdat het voor de schrijvers in het kerkblad 
niet altijd mogelijk was om alles wat er passeerde in de kerkenraad in detail te ver-
woorden.  
En dan is er het jaar 2025. Door de PKN neergezet als stip op de horizon. Er is al veel 
overgeschreven en nog meer over afgepraat maar hebben wij als gemeente in Scha-
gen een idee over hoe onze gemeente er dan uitziet en wanneer we het al zouden 
weten, hoe is de weg daar naar toe?  En wat voor predikant is nodig om de gemeente 
hierin voor te gaan? Complexe materie waar, volgens de kerkenraad, de hulp van een 
interim predikant zeer welkom is. De rentmeesters hebben de extra kosten van een 
“interim” becijferd en vastgesteld dat ze op te brengen zijn.  
Vervolgens werd Ds Wim Andel voorgesteld. Hij is in dienst van 
de PKN en uitsluitend bezig om gemeenten te helpen. Zijn 
werkgebied is het noorden van Nederland; daar hoort Noord 
Holland ook bij. Bovendien loopt één van zijn activiteiten eind 
van het jaar af, zodat hij 2 januari in Schagen zou kunnen be-
ginnen. De vraag werd gesteld hoe hij zo’n complexe taak gaat 

aanpakken. Gestructureerd was het antwoord! De eerste 3 
maanden inlezen, veel spreken met gemeenteleden en regel-
matig voorgaan in de diensten. Kortom de gemeente leren kennen. Daarna een tus-
senrapportage aan de kerkenraad en een gemeenteavond. Gevraagd werd hoe hij 
aankijkt tegen het werken met tieners en jong volwassenen. Zelf heeft hij goede erva-
ringen met “popdiensten”. Ook meent hij dat jongeren voor het geloof te interesseren 
zijn, ook wanneer de ouders weinig meer met de kerk hebben. Aan het eind van de 
avond concludeerde voorzitter Paulien dat de aanwezigen zich schaarden achter de 
beslissing van de kerkenraad om Ds Andel te benoemen. In de komende moderamen 
vergadering worden de details geregeld, maar zeker is dat we als gemeente in het 
nieuwe jaar met Ds Wim Andel te maken krijgen, voor een half jaar? Voor een jaar? De 
hoop wordt uitgesproken dat we na een jaar een definitieve voorganger in beeld heb-
ben.  

Ds Wim Andel 
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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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