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

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

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

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

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

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

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

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

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

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

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

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

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

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

 06 336 386 73

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

SCRIBA
Dhr. J. Prij De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug, tel. 0224 573 123
 e-mailadres: scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR
Mw. B. Plak-van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard, tel. 06 336 386 73
 e-mailadres: pgschagen@nexite.nl
 tevens voor mutaties
 (verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)

VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  Z I E :  www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

 B E L A N G R I J K E  I N F O R M AT I E

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. Protestantse Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.
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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 

PASTORES 

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. 
Ds W. Andel interim predikant met speciale taken, zie blz. 10. 
 
SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen 

Dhr. J. Prij Dhr. J. Prij,  De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug , tel. 0224 
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 
Klaas Henk Ubels 
 
De monnik in je 
 
Onlangs mocht ik een stilte-retraite meemaken in de abdij van Egmond. Even uit de 
sleur van alledag door iets te proeven van het ritme van de eeuwigheid. Dit ritme werd 
bepaald door zes vieringen per etmaal, de eerste om zes uur 's morgens en de laatste 
om acht uur 's avonds. Tijdens de ingetogen vieringen zongen de ongeveer vijftien 
monniken in beurtzang God en elkaar toe en tussendoor was het telkens even stil. Zo 
gaven en geven zij in Egmond al vele eeuwen met stilte en lofzang uiting aan hun eer-
bied en dankbaarheid jegens God.  
 

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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De vieringen werden tijdens de retraite afgewisseld met meditatieve inleidingen, tijd 
voor jezelf om te lezen of te wandelen en in de avond, na de laatste viering, een abdij-
biertje.  
 
Maar - ondanks het biertje - waren het vooral de rust en stilte die overheersten. En dat 
kan weldadig zijn. In een gedicht op een muur van de abdij werd dit als volgt ver-
woord: 
 
Wat water is voor de vis 
Is stilte voor een monnik: 
Levenselement 
 
Waar mensen weten te zwijgen 
Kan het onvermoede aan het woord komen 
In de schoonheid van de natuur, 
In het zingen van de vogels, 
In het fladderen van een vlinder 
Spreekt de Schepper zijn woord. 
Dankbaar voor het leven 
vervolg je bemoedigd je weg.  
 
In je hart is de monnik ontwaakt 
 
Nu proberen hem wakker te houden....  
 
 
KERKDIENSTEN 

Zondag  19 februari 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. W. Andel 
eerste collecte  Kerk (pastoraat Schagen) 
tweede collecte  Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Gastheer   Geert Bakker 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Dineke Dekker 

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

Woensdag 22 februari 2017 
Zorgcentrum De Bron,  dienst vervalt 

Zondag  26 februari 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds W. Andel 
eerste collecte Kerk (onderhoud orgel) 
tweede collecte Diaconie 
Organist   Jan Zwart 
Lector   Janny de Visser 
Gastvrouw   Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
autovervoer  fam. van der Woude 

Woensdag 1 maart (Aswoensdag) 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastoor J. van der Stok 

Zondag  5 maart 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Mw. Ds. J. Bosgra, Schagen,  Heilig Avondmaal, m.m.v de Cantorij 
eerste collecte Kerk (energiekosten) 
tweede collecte Diaconie 
Organist   Ed van Loon 
Lector   Sonja Bastiaan 
Gastheren   Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
autovervoer  fam. Voorbraak 
 
Woensdag 8 maart 2017 
Zorgcentrum De Bron,  dienst vervalt. 

Zondag  12 maart 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Ds P. Verhoeff, Alkmaar 
eerste collecte Kerk (pastoraat Schagen) 
tweede collecte Voorjaarszendingweek Kerk in Aktie 
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Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Nellie Meijnikman 
Gastvrouw   Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Jos en Maria Vogelsang 
autovervoer  fam Schenk 
 
Woensdag 15 maart 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastoor J. van der Stok 

Donderdag 16 maart 2017 
Zorgcentrum de Caegstaete 
10.45 uur: pastor Mw. L. Kooiman 

Zondag  19 maart 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Ds  W. Andel  
eerste collecte Kerk (onderhoud piano) 
tweede collecte Diaconie 
Organist   Sebastiaan Schippers 
Lector   Annemarie Ros 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Therese Coret en Dick Broekema 
autovervoer  fam. de Visser 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Lekendienst 
Collecte  Onderhoud Kerkje Eenigenburg 
Organist  Hanneke Muntjewerf 

Woensdag 22 maart 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastor Mw. L.J. Kooiman 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
 
19 februari Matteüs 6:25-34 Laat uw leven niet bepalen door 

zorgen 
26 februari Marcus 12:37b-44 Jezus bij de offerkist 
5 maart Marcus 14:1-11 Jezus gezalfd met nardusolie 
12 maart Marcus 14:12-25 Jezus viert Pesach 



   6  
  

19 maart Marcus 14:32-42 Jezus in Getsemane 
26 maart Marcus 14:43-65 Jezus wordt gearresteerd 
2 april Marcus 15:1-15 Jezus wordt ondervraagd door Pilatus 
9 april 
(Palmpasen) 

Marcus 15:22-47 Jezus wordt gekruisigd 

16 april (Pasen) Marcus 16:1-7 Het lege graf van Jezus 
 
BIJ DE DIENSTEN/ VAN DE REDACTIE 
Wim Voorbraak 
 
We hebben er even op moeten wachten. Bij de aanstelling van Ds Wim Andel waren er 
al afspraken gemaakt met andere voorgangers. Maar deze maand komt hij nadrukke-
lijk in beeld. Maar liefst 3 maal. Voor de overige diensten vertrouwde voorgangers die 
verder geen introductie meer behoeven. 
De periode tussen half december en haf februari is te lang gebleken. Juist in deze peri-
ode zijn er nog al wat activiteiten, zeker wanneer je als kerkenraad een nieuwe domi-
nee introduceert. Het is dus een extra dik nummer geworden. Volgend jaar gaan we 
dit anders doen. 
 

 
In de dienst van  29 januari is Fenne Tol gedoopt, dochter van Niels Tol en Alieke van 

Essen 
 

  



 

  

 

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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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 
Dhr. J. Prij
De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug
tel. 0224-573123
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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MEELEVEN  
Louise Kooiman 
 
We leven mee met Akke Bloem.  
Op 9 januari overleed haar man Herman op 86 jarige leeftijd. 
De laatste maanden verbleef hij in de Magnushof. Op zaterdag 14 januari hebben we 
in de kerk een afscheidsdienst gehouden voor Herman. Helaas kon Akke er wegens 
ziekte niet bij zijn. Dit was verdrietig maar er zijn goede opnames van de dienst ge-
maakt en we hopen dat zij toch goed afscheid kan nemen van haar man. Jammer dat 
dit net zo moest lopen. Allen brachten een bloem mee als afscheid voor Herman. Zo 
stonden er vijf vazen met bloemen in de kerk als eerbetoon aan hem. Wij wensen Ak-
ke veel sterkte en kracht in de komende tijd. 
We leven mee met Wim en Ineke Wilhelmus, Beukenlaan 17, 1741SE Schagen. 
De laatste periode gaat het minder met Ineke en haar gezondheid wordt steeds bro-
zer. Er is geen behandeling meer mogelijk vanuit het ziekenhuis. Mocht u Ineke een 
kaartje willen sturen, dan stelt ze dit zeer op prijs. 
We wensen Wim en Ineke en de kinderen veel sterkte in de tijd die komt. 
Willeke Vos verblijft na een ziekenhuisopname enige tijd in de Magnushof voor revali-
datie vanwege een breuk in haar been. Ze hoopt dat ze binnenkort naar huis mag en 
verder thuis mag opknappen. We wensen haar en haar man Kees veel sterkte en van 
harte beterschap voor Willeke. 
We leven mee met Wouter Vrolijk. Ook hij heeft een been gebroken, vlakbij zijn heup. 
Hij zal de komende periode even een pas op de plaats moeten maken. We wensen 
hem van harte beterschap toe. 
We leven mee met de familie Helmstrijd. (Langestraat 31, Schagen) Mevrouw Jaike 
Helmstrijd is ernstig ziek geweest en verbleef in het ziekenhuis in Alkmaar. Inmiddels 
revalideert zij nu in de Magnushof. Wij wensen haar en haar man Hans veel kracht en 
sterkte de komende periode.  
Er zijn veel ouderen in de gemeente wiens leven broos is en waar het leven steeds 
moeizamer gaat. We leven met hen mee en wensen hen kracht om het leven te leven. 
 
BEDANKJE 
Dineke Dekker 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, een arm om me heen 
en andere blijken van medeleven tijdens mijn ziekte. Het heeft Ger en mij heel goed 
gedaan en ons door de moeilijke tijd heen geholpen. Nogmaals bedankt. 
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TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 
 
Op 9 januari  overleed op 86 jarige leeftijd 

Herman Bloem 
 

Echtgenoot van Akke Bloem. 
Herman was een aardige, rustige, behulpzame man. Hij was geboren op Terschelling 
en had een tweelingboer Heeri. Er was nog een oudere broer Wim, die overleden is en 
zijn twee jongere broers Jan en Arjan hebben ook samen met hun partners afscheid 
genomen van Herman. Al op jonge leeftijd had Herman problemen met de gezondheid 
en daarom kon hij niet varen voor zijn beroep. Dit had hij graag gedaan.  
Toch heeft Herman een goed leven gehad, “Het meeste was goed” zei Herman daar-
over en zo kon hij ook naar zijn leven kijken. Waarderen wat er goed en mooi was.  
Graag stond Herman voor een ander klaar. Daarom hielden de mensen van hem, zeker 
ook de periode dat hij gemeenteambtenaar was.  
Het leven van Herman was op bepaalde punten niet zo makkelijk, zijn eerste huwelijk 
liep stuk maar gelukkig wist hij het leven weer op te pakken. Hij bleef moed houden en 
kwam in Schagerbrug wonen. Na zijn huwelijk op 17 november 1967 met Akke Haan 
die uit Harlingen kwam gingen ze in Callantsoog wonen. Samen zouden ze dit jaar 50 
jaar getrouwd zijn geweest. Samen lief en leed gedeeld. Goede jaren hebben ze daar 
in Callantsoog gehad.  
Tot hun beider verdriet kregen ze geen kinderen maar samen hebben ze hun leven 
met elkaar op kunnen bouwen. Samen klaar staan  voor anderen en voor elkaar. 
Enige jaren geleden kwamen ze naar Schagen en voelden zich hier al snel thuis. Ze 
kwamen regelmatig in de Grote Kerk en waren trouwe kerkgangers.  
De laatste jaren werd de gezondheid van Herman minder. 
Zijn gehoor en gezicht werden minder, en voor Akke kwam er meer zorg. Met veel ups 
en downs, van ziekenhuis naar verpleeghuis, naar huis en weer terug.  
Zo verliepen de afgelopen jaren.  
Het laatste half jaar verbleef hij in de Magnushof waar hij ook is gestorven.  
Op zaterdag 14 januari hebben we in de Grote Kerk, afscheid van hem genomen. Akke 
kon er helaas niet bij zijn omdat ze ziek was. Dat was heel verdrietig voor haar. Ze had 
gevraagd of iedereen een bloem mee wilde nemen. Vijf mooie boeketten stonden 
voorin de kerk bij zijn afscheid. We lazen een gedeelte uit Korinthe over de liefde. De 
liefde waar Herman op durfde te vertrouwen. Te vertrouwen op een God die hem 
nabij was ook over de dood heen. 
Zo leefde Herman en zo is hij gestorven. 
Daarna hebben we Herman naar zijn laatste rustplaats gebracht. 
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We wensen Akke, Herman zijn broers en verdere familie veel kracht in deze periode 
van gemis en verdriet. 
Dat zij allen steun mogen vinden aan de goede herinneringen aan Herman Bloem en 
dat zij zich gedragen mogen weten door Gods liefde. 

VAN DE INTERIM PREDIKANT 
Wim Andel 
 
Vanaf januari 2017 kom ik, ds. Wim Andel, 
geregeld de Afsluitdijk over om in Schagen 
predikantswerk te verrichten. Voor 20 uur 
per week ben ik verbonden aan de Protes-
tantse Gemeente voor de duur van in princi-
pe één jaar. 
Ik zal voorgaan in de eredienst naar het per-
centage van mijn inzet, dat is gemiddeld één 
keer in de drie à vier weken. 
 
Koers 
Mijn opdracht wordt elders in het kerkblad uitgebreid beschreven door de interim-
scriba Jan Prij. Mijn kerntaak zal zijn begeleiding naar een duidelijke koers van de ge-
meente zodat het profiel van de te beroepen predikant helder wordt. Intussen verricht 
ik de diverse taken van een predikant, behalve het pastoraat.  
Dit belangrijke onderdeel van het kerkelijk leven blijft volledig toevertrouwd aan ker-
kelijk werker Louise Kooiman. Die vorm van bezoekwerk (en wat daar zo nu en dan uit 
voortkomt, zoals uitvaarten) doe ik niet, maar er is voldoende ruimte in mijn werktijd 
om gemeenteleden te spreken of te bezoeken aangaande het kerkelijk leven.  
Deze eerste kopij voor “Onze Kerk” schrijf ik vanuit de Grote Kerk. Zojuist hebben Wij-
nand Kramer en ik een interview gegeven aan Yanaika Zomer van de Schager Courant. 
Ik ben benieuwd hoe het er in de rubriek “Tussen hemel en aarde” uit ziet.  
 
Gemeenteavond, terugblik 
Ik moest terugdenken aan de gemeenteavond in december: een grote opkomst en 
geanimeerde interactie tussen gemeenteleden en beoogd interim-predikant. Als dat 
paste was het serieus en ernstig, maar er was ook de nodige ruimte voor spontaniteit 
en vrolijkheid. Ik merkte een verlangen naar een vreugdevolle en hoopvolle toekomst 
voor de Protestantse Gemeente Schagen. Het was daarom niet moeilijk om gemoti-
veerd aan de slag gegaan. Verschillende gesprekken zijn reeds gevoerd, vergaderingen 
bijgewoond, hier en daar een bezoek afgelegd en schriftelijk materiaal doorgenomen.  
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Verschillen 
De gemeente heeft een diverse geschiedenis, waarin hervormd en gereformeerd vrij 
moeiteloos in elkaar zijn gevloeid in de negentiger jaren van de vorige eeuw. Die vroe-
gere verscheidenheid lijkt geen rol meer te spelen in het huidige gemeenteleven: we 
zijn één gemeente.  
Dat betekent niet dat in een geloofsgemeenschap dan alles koekoek één zang is. Je 
hoort verschillende geluiden, geloofsmeningen, voorkeuren voor liederen en muziek in 
de kerkdiensten en ga zo maar door. In het huidige kerkbeeld zien we dat als een ge-
geven waar je niet alleen rekening mee houdt, maar ook beleid op kunt maken.  
Verschillen zijn in de kerk een probleem als je ze ziet als onoverbrugbare tegenstellin-
gen. Als je ze echter ziet als aanvullingen op wat jou zelf ten diepste raakt en in bewe-
ging brengt dan kan het een verrijking worden. Van harte hoop ik dat we dat de ko-
mende periode met elkaar gaan beleven. Ik nodig u en jou van harte uit om contact 
met mij op te nemen als je hierover met mij van gedachten wilt wisselen.  
 
Gemeenteavond, vooruitblik 
Wat dat betreft is het goed om te melden dat er een gemeenteavond is gepland op 
woensdag 22 maart. We zullen dan gemeentebreed met elkaar delen wat we van be-
lang vinden voor de kerk van nu op weg naar de toekomst.  
Tot slot nog iets over mijn eigen persoonlijke geschiedenis.  
Als gemeentepredikant heb ik in drie gemeenten gestaan. Ik was verbonden aan een 
kleine plattelandsgemeente in Friesland (Hoornsterzwaag-Jubbega), een wijkgemeen-
te te Veenendaal en ik was tien jaar predikant in de protestantse gemeente Oosthem, 
Abbega en Folsgare, een eeuwenoude gemeente vlak onder Sneek.  
Ik heb zo nu en dan bestuurlijke functies vervuld in de kerk, zoals voorzitter van de 
classis Sneek. 
In 2006 heb ik de tweejarige opleiding tot interim-predikant afgerond en sinds april 
2010 ben ik fulltime in landelijke dienst in de Protestantse Kerk in Nederland. Voor de 
overige uren van de week werk ik op dit moment in Zwolle aan een opdracht tot 1 
april 2018. 
Ik ben geboren (en heb gestudeerd) in Leiden, maar ben opgegroeid in Katwijk. Ik ben 
inmiddels dertig jaar getrouwd met Ludwine van Hoeven, kerkelijk werker in IJlst en 
we zijn de ouders van drie zonen. 
Met vriendelijke groeten, ds. W.L. Andel, Simmersnie 9, 8614 XC Oudega SWF 
 
Bereikbaarheid: 
Het meest trefzeker is een mailtje naar w.andel@pkn.nl. Vermeld eventueel uw tele-
foonnummer en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie. Bellen kan ook, op werk-
dagen van 8.30 – 9.30 uur naar het huisadres te Oudega SWF (Súdwest Fryslân): 0515 

mailto:w.andel@pkn.nl�
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469506. Of op het vaste nummer van de Grote Kerk: 0224 297860, wekelijks meestal 
gedurende de woensdag en wisselend op andere dagen. 
 
VAN DE INTERIM SCRIBA 
Jan Prij 
 
In de afgelopen periode vergaderde het moderamen op 15 december en de kerken-
raad op 25 januari. In beide vergaderingen is gesproken over de interim predikant, zijn 
aanstelling, opdracht en eerste rapportage. Er kwamen ook andere punten aan de 
orde zoals het begintijdstip van de kerkdiensten, het vergader- en preekrooster en de 
jaarrekeningen van het Weeshuis. Over de verschillende onderwerpen een kort ver-
slag. 
  
Interim predikant.  
Zoals nog in de vorige Onze Kerk kon worden vermeld is op de gemeenteavond van 12 
december kennis gemaakt met Ds. Wim Andel. Op deze druk bezochte gemeente-
avond is unaniem steun uitgesproken voor het aanstellen van Ds. Wim Andel als inte-
rim predikant voor onze gemeente. In de moderamenvergadering is gesteld dat, gelet 
op het besluit van de kerkenraad in haar vergadering van 23 november, Ds. Wim Andel 
aangesteld kan worden en vraagt het College van kerkrentmeesters de aanstelling te 
formaliseren. Op basis van de opmerkingen op de gemeenteavond is de vacature-
commissie gevraagd de opdracht wat scherper te formuleren. Deze commissie heeft 
dat gedaan en is met een formulering gekomen die op de kerkenraadsvergadering is 
vastgesteld.  
De opdracht voor de interim predikant is drieledig:  

1. Het toerusten van de kerkenraad om haar bestuurlijke taak met een hernieuwd 
leiderschap te vervullen. Dat betekent dat de kerkenraad visie heeft, beleid 
maakt, toeziet op de uitvoering ervan, oog heeft voor de toekomst en zo nodig 
koerscorrecties uitvoert. 

2. Het in kaart brengen van onze gemeente en samen met de kerkenraad en ge-
meente het opstellen van een breed gedragen profiel en koers. Dit start met on-
derzoek aan de hand van geschiedenis van de gemeente door lezen van docu-
menten en gesprekken met sleutelfiguren. Met gebruikmaking van recente publi-
caties over ontwikkelingen in de kerk en met inspraak van de gemeenteleden be-
leid ontwikkelen naar de toekomst. Bij dit onderdeel kan ook het voorgaan in 
kerkdiensten en vorming en toerusting worden begrepen. Er liggen rapporten van 
bijvoorbeeld de Commissie Gemeenteopbouw. De ideeën die hierin verwerkt zijn 
wachten op implementatie, met name op het gebied van “Vieren en Leren”. Ook 
het rapport ‘Kerk 2025’ zal hierbij betrokken worden. 
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3. Het begeleiden van het beroepingswerk. Naast het profiel van gemeente moet 
een profiel van de  predikant worden ontwikkeld. Kleine profielcommissie bege-
leiden naar resultaat binnen enkele maanden. Beroepingscommissie formeren, 
profiel en opdracht in april bekend. Start van de werkzaamheden. Uiterlijk einde 
van het kalenderjaar is er zicht op een nieuwe predikant, maar het kan ook snel-
ler. De IP vertrekt  bij de verkiezing van een nieuwe predikant of zoveel later als 
partijen overeenkomen (maar niet later dan 1 januari 2018).   

 
Verder is besloten dat er een klankbordgroep komt die Ds. Wim Andel terzijde staat als 
vraagbaak en ter toetsing van ideeën en gedachten. Ds. Andel kan bij de leden van 
deze groep terecht als hij vragen heeft over de gemeente en om van gedachten te 
wisselen over ideeën en plannen voor onze gemeente. De groep is Ds. Andel behulp-
zaam bij de noodzakelijke communicatie met de gemeenteleden. De klankbordgroep is 
informatief en reflectief, maar niet besluitvormend. Alle opmerkingen en besprekin-
gen zijn in principe vertrouwelijk.  
De groep bestaat uit zes tot acht personen en is een brede afspiegeling van de ge-
meente; niet alleen reguliere kerkgangers maar ook leden die het contact met de ge-
meente zijn kwijtgeraakt kunnen deel uitmaken van de groep. 
 
Na elke drie maanden werken aan de opdracht levert de IP een tussenrapportage in. 
Deze wordt evaluerend besproken in de kerkenraad. Zo nodig vinden wijzigingen van 
de taken en urenverdeling plaats n.a.v. deze bespreking.  
Elders in dit nummer schrijft Ds. Andel over zijn eerste ervaringen in Schagen. 
 
Begintijdstip kerkdiensten 
Op een gemeenteavond in november 2015 is besloten dat we het begintijdstip van de 
kerkdiensten in zomer en winter gelijk maken en wel om 9:30 uur zoals we dat ge-
wend waren van april tot en met september. Het voorstel om het hele jaar door het-
zelfde begintijdstip gelijk te hebben is vooral gemotiveerd door het voorkomen van 
verwarring van voorgangers. Er is ook afgesproken om na een seizoen te evalueren 
hoe de ervaringen zijn.  
Vanaf oktober zijn de kerkdiensten begonnen om 9:30 uur. Naarmate de dagen korter 
werden kwamen er wat meer klachten over het vroege begintijdstip. In december 
ontvingen wij een brief van een aantal gemeenteleden die ons nadrukkelijk, en met 
redenen omkleed, vroegen om het tijdstip, in ieder geval in wintermaanden weer naar 
10:00 uur te zetten. De kerkenraad heeft afgesproken dat we het begintijdstip nu niet 
meer gaan aanpassen, dat zou de verwarring nog groter maken. We zullen dit onder-
werp wel bespreken op de komende gemeenteavond. 
 
Vergader- en preekrooster 
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We hebben besloten om naast de reguliere kerkenraadsvergaderingen enkele extra 
besprekingen met Ds. Andel in te lassen. Tot de zomer hebben we elke maand een 
vergadering van kerkenraad en Ds. Andel. Er is een gemeenteavond afgesproken op 
woensdag 22 maart en in het voorjaar willen we ook een kerkenraadsbezinningsdag 
organiseren.  
Het preekrooster konden we ook in de kerkenraadsvergadering vaststellen. Andere 
jaren gebeurt dit altijd al in de laatste vergadering van het jaar, maar nu moest het 
wat later omdat we ook enkele diensten met Ds. Andel wilden inroosteren. Dat kon nu 
en we hebben 8 diensten ingepland waarin Ds. Andel voorgaat.  
 
Jaarrekening Weeshuis 
Conform de statuten van de Stichting ‘Voormalig Hervormd Weeshuis’ hebben de re-
genten van deze stichting de jaarrekeningen van 2015 en 2016 ter goedkeuring voor-
gelegd aan de kerkenraad. We hebben de jaarrekeningen besproken en geconcludeerd  
dat we dankbaar mogen zijn dat de stichting de mogelijkheden heeft om verschillende 
activiteiten die in of door onze regio worden georganiseerd financieel te ondersteu-
nen.  
De beide jaarrekeningen worden onder dankzegging goedgekeurd. 
 
BEZOEKWERK PASTORALE RAAD BETER GEORGANISEERD 
Wim Voorbraak en Louise Kooiman 
 
We worden steeds ouder. Dat geldt ook voor ons als kerkelijke gemeente. Vijf en ze-
ventig jaar is een peilleeftijd die we hanteren bij het huisbezoek. Vanaf deze leeftijd 
wordt u bezocht door een bezoekmedewerkster van de diaconie rond uw verjaardag. 
Ook ontvangt u rond kerst een attentie. Tenminste wanneer u niet heeft aangegeven 
dat u zich te jong acht voor extra aandacht. Het moet gezegd worden dat een aantal 
van de medewerksters zelf deze peildatum al gepasseerd zijn en nog steeds met veel 
enthousiasme hun ronde doen. Coördinator van dit bezoekwerk is Mw. Ineke Schenk 
tel. 296533; zij doet dit samen met Mw. Riny van der Wey. 
 
Naast dit bezoekwerk kennen we binnen onze gemeente ook bezoekwerk vanuit de 
Pastorale Raad. Ook hier is een groep gemeenteleden actief, dames en heren. Het gaat 
hier om meerdere bezoeken per jaar waarbij de prioriteit ligt bij (hoge) leeftijd en ge-
meenteleden zonder partner.  
Op 1 januari  2017 telde onze gemeente 275 leden van 75 jaar of ouder. 
 
Dit is heel wat. Zeker gezien de 3 pastorale ouderlingen waar we over beschikken. 
Bijna niet te “behappen”. Daarom heeft de pastorale Raad deze groep ingedeeld in 
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“hapklare brokken” die we wijken noemen. Hieronder is een indeling gemaakt: onze 
gemeente is verdeeld in 8 wijken met een duidelijke begrenzing en iedere wijk een 
wijkcoördinator. Wim Voorbraak treedt op als algemeen coördinator. 

 

 
De cijfers verwijzen naar de wijken die hieronder zijn beschreven.  

 
WIJKINDELING: 

 
1. Schagen Centrum: wordt begrensd door Beethovenlaan (inclusief), Noord, la-

ge nummers (inclusief), Havenstraat (inclusief), Westerweg, Zuiderweg en 
spoorlijn.  
Coördinator Corine Leijdekkers,  Paulus Potterstraat 19, 1741KS Schagen, tel. 
0224 212601 

2. Schagen Groeneweg: wordt begrensd door Beethovenlaan, Noord, lage num-
mers, Havenstraat  Westerweg, Kanaal Schagen-Kolhorn, spoorlijn. 
Coördinator Gerda Heddes, Gebr. Plukkerstraat 1, 1742RE, Schagen, tel.0224 
217242 

3.  Schagen Waldervaart, Schagen ten westen van de Westerweg, inclusief Tjal-
lewallerweg, Cornelis Weverweg, Burghornerweg en woonwagenkamp. Coör-
dinator Bote Nieuwland, Mussenhof 9, 1742JP Schagen tel.  0224 296827 
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4. Schagen Muggenburg, Schagen ten zuiden van Zuiderweg, coördinator Gerda 
Heddes, Gebr. Plukkerstraat 1, 1742RE, Schagen, tel.0224 217242 

5. Schagen Hoep, Schagen ten oosten van spoorlijn, inclusief Witte Paal,. Coör-
dinator Jan Bruin, Stroet 20-a, 1744 GH St. Maarten, tel.0224 561169 

6. Sint Maarten en Valkkoog, Coördinator, tijdelijk ook Jan Bruin, Stroet 20-a, 
1744 GH St. Maarten, tel.0224 561169 

7. Omgeving Schagen: Schagerbrug,  Oudesluis, ’t Zand, Callantsoog, St. Maar-
tensvlotbrug, de Keins,  Wadweg, Haringhuizen en Barsingerhorn. Coördinator 
Wim Voorbraak, Wulpenhof 3, 1742CC Schagen, tel.:0224 213665 

8. Verzorgingshuizen Schagen. Coördinator Ger van Leeuwen, Acaciaplein 231, 
1741XD Schagen, tel. 0224 752442 
- De Bron met aanleun woningen  Kogerlaan/De Miede  
- Caegstate  met aanleunwoningen: Buiskoolstraat en Landbouwstraat 
- Magnushof: contactpersoon Coby Taal, Leeuwerikstraat 5, tel. 0224298380 
- Dependences Noorderhaven en Reigersdael, tijdelijk contactpersoon  Wim 
Voorbraak, tel. 0224 213665.  

Voor intensiever bezoek kunt u zich wenden tot de coördinator van uw wijk. 
We prijzen ons rijk prijzen met alle bezoekmedewerkers die we al hebben, kunnen we 
er altijd meer gebruiken. Meldt u aan bij Wim Voorbraak of Louise Kooiman. 
 
VAKANTIE PASTOR LOUISE KOOIMAN. 
Van woensdag 1 maart tot zondag 5 maart ben ik met vakantie. 
Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met de scriba dhr. Jan Prij 
tel. 0224-573123. 
 
VAN DE PASTORALE RAAD 
Jan Bruin 
 
De 40-dagen tijd. 
Ook dit jaar heeft de pastorale raad  een programma voor de 40-dagentijd. Het pro-
gramma bestaat uit enkele onderdelen. De VASTENKALENDER is deze keer samenge-
steld door verschillende geledingen van de gemeente. Pastores, jeugd, diaconie, can-
tor, pastorale raad. De kalender wordt uitgereikt op de twee zondagen vóór dat de 40-
dagentijd begint. 
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In de weken voor Pasen houden we elke WOENSDAG een sobere maaltijd om 18.00 
uur. Deze maaltijd wordt gevolgd door een korte viering. Zo bereiden we ons voor op 
het belangrijkste christelijke feest. De eerste sobere maaltijd valt op woensdag 8 
maart.  
De stille week heeft een eigen karakter. Op maandag en dinsdag een stilteviering. 
Op woensdag de sobere maaltijd met daarna een korte viering.  
Donderdag Heilig Avondmaal in Caegstate.  
Vrijdag viering in de Grote Kerk.  
Zaterdagavond de Paaswake. 
 
PALMPASEN 
Arjan Plomp 
 
Op zondag 9 april a.s. vieren we Palmpasen, uiteraard met een palmpaasstok!  
Op zaterdag 8 april zijn alle kinderen uitgenodigd om in de kerk een palmpaasstok te 
maken (locatie: Hans Leijdekkerszaal). Graag willen we met elkaar tegelijkertijd begin-
nen om 14.00 u; om ongeveer 15.00 u ronden we af.  
Daarnaast willen we je vragen alleen een houten kruisje mee te nemen; het verdere 
materiaal wordt voor jullie verzorgd. We vinden het gezellig als de ouders blijven om 
te helpen en verder hopen we dat je op Palmzondag je palmpaasstok aan iedereen 
wilt laten zien in de kerk. 
Omdat we graag willen weten hoeveel materiaal we ongeveer nodig hebben, is het 
handig als je je even aanmeldt uiterlijk op 4 april; dat kan bij Else de Wit-van Laar, tel 
06-11244716, elsemariannevanlaar@msn.com 
 
VOEDSELBANK 
Arjan Plomp 
 
Koop iets extra’s gedurende de veertigdagentijd en lever het in voor de Voedselbank 
Kop van Noord 
 
De Voedselbank Kop van Noord helpt wekelijks met 40 vrijwilligers zo’n 150 gezinnen 
in de kop van Noord-Holland aan een voedselpakket. Het werkterrein omvat de ge-
meenten Hollands Kroon en Schagen. Deze gezinnen zitten tijdelijk in een moeilijke 
periode. Om de pakketten aan te vullen, gaat de jeugd van de kerk houdbare produc-
ten inzamelen. Daarbij is de hulp van de hele gemeente nodig: wilt u elke zondag een 
product meenemen, zodat onze jeugd een flinke voorraad kan afleveren bij de Voed-
selbank.  
 

mailto:elsemariannevanlaar@msn.com�
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Inzamellijst:
5 Maart,  1e zondag: rijst 
12 Maart,  2e zondag: pasta 
19 Maart,  3e zondag: blikgroente 

26 maart, 4e zondag: koffie & thee 
2 april, 5e zondag: houdbaar broodbeleg 
9 april, Palmzondag: fruit en/of koek

 
Elke zondag zal in de Hans Leijdekkerszaal, vlakbij de ingang, een bolderkar staan. Hier 
kunt u de spullen afgeven of in plaatsen. De kinderen van de Kindernevendienst zullen 
dit inpakken. Mocht u de boodschappen vergeten, dan kunt u ook een bijdrage in een 
collectepotje doen.  
Op Palmzondag willen we de voorraad met een aantal kinderen brengen naar de 
Voedselbank in Anna Paulowna. Kinderen (en ouders) die mee willen, zijn van harte 
uitgenodigd; graag even melden bij Arjan Plomp. 
De diaconie steunt dit project van harte en stelt dit als vervanging voor van het spaar-
project via de spaardoosjes. 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS  
Annemarie Voorbraak 
 
Het was spannend dit jaar. En nu eens niet alleen hoeveel kerkbalans heeft opge-
bracht, maar of de digitale actie was gelukt. Tot onze grote opluchting en zeker die van 
de secretaris is alles heel goed gegaan. Of iedereen nu ook direct heeft gereageerd is 
op dit moment nog niet duidelijk, maar technisch is het gelukkig goed gegaan. U kunt 
nog steeds uw e-mailadres doorgeven. Dan bent u niet alleen voor kerkbalans digitaal 
bereikbaar, maar dan kunnen wij u ook voor snelle mededelingen bereiken. Dat ge-
beurde in december toen er twee verschillende begintijden van de kerkdienst in om-
loop waren. Dan is het fijn snel veel mensen te kunnen bereiken.  
En dan nu maar hopen dat wij vooruit kunnen met de opbrengst van kerkbalans. Want 
dat is uiteindelijk waar het om gaat. In ieder geval zeggen wij alvast dank aan alle lo-
pers. De lijsten waren wel korter dan eerdere jaren, maar toch is het altijd weer een 
klus die geklaard moet worden. Nogmaals: HEEL ERG BEDANKT! 
Wordt vervolgd. 
 
VAN DE WIJNCLUB 
Annemarie Voorbraak 
 
De feestdagen hebben helaas geen omzet gegenereerd. Wij willen graag van de huidi-
ge voorraad af. Wie helpt ons? Er zijn nog 4 dozen rood. Niet zo’n hele grote voorraad, 
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maar teveel om te laten staan. U kunt het nog steeds bestellen via avoor-
braak@ziggo.nl of telefoon 0224-213665. We komen het graag bij u brengen.  
 
SCHOONMAAK 
Annemarie Voorbraak 
 
In de eerste week van januari zijn we begonnen met een groep vrijwilligers de kerk 
schoon te maken. Op dit moment zijn er aan de bestaande schoonmakers, Kees van 
Treuren, Joep en Annie Gootjes, twee vrijwilligers toegevoegd. Dat doen wij tot 1 
maart en dan gaat het voor het echie. Dan worden Kees, Joep en Annie ook ingeroos-
terd, zodat ook zij niet elke week hun opwachting hoeven te maken. Wij kunnen nog 
wel een paar liefhebbers gebruiken. Hoe meer mensen hoe minder vaak je aan de 
beurt bent. Op dit moment wordt er gewerkt van 8.30 tot 10.00 uur. Dat is inclusief 
koffie. Daarna heeft u dus nog de hele vrijdag over. Wie helpt ons met het schoon-
houden van de kerk? We zijn ook van plan om een paar keer per jaar een grotere 
schoonmaakbeurt te houden. Dan worden er klusjes gedaan waar wij op de vrijdag 
niet aan toekomen. Kunt u niet op vrijdag? Dan bent u van harte uitgenodigd bij 
schoonmaakbeurten. Deze worden aangekondigd in het kerkblad en de zondagse me-
dedelingen. 
 
WAT SPEELT ER IN ONZE GEMEENTE? 11 maart 2017 
René Meijer en Wijnand Kramer 
 
In de dienst op 1e kerstdag waren er heel wat gemeenteleden die zongen en speelden. 
Sommigen voor de zoveelste keer, anderen voor het eerst. We kregen een idee: als nu 
eens iedereen die graag zingt of anderszins muziek maakt bij elkaar komt in de kerk, 
dan zou daar wel eens iets moois uit voort kunnen komen. Misschien is er iemand van 
wie je wat kunt leren of aan wie je wat kunt leren. Misschien is er iemand met wie je 
samen muziek kunt maken. Misschien valt er een combo samen te stellen of zelfs een 
bigband. Kortom: we willen wel eens zien wat er voor talent is in (en om) de gemeen-
te. Het zou mooi zijn als dat ook nog eens kan leiden tot meer muzikale diversiteit in 
onze kerkdiensten. 
Het plan: op zaterdag 11 maart aanstaande is de kerk open van 10.00 uur tot 13.00 
uur. Kom vroeg of kom laat, wat je het beste lijkt. Neem je instrument mee (2 piano’s 
en 1 orgel zijn er al). Wij zorgen voor koffie, thee, limonade en ook nog wel wat er bij. 
Opgeven mag, dat is fijn voor de catering. 
Graag tot ziens! 
Wijnand Kramer (296094 – wijnand.j.kramer@quicknet.nl) en René Meijer (295311 – 
ilserene@online.nl) 

mailto:avoorbraak@ziggo.nl�
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SAMEN NAAR DE FILM, JA GEZELLIG! 
Rik Laernoes, Raad van Vieren en Leren 

Op woensdag 22 februari – het is dan voorjaarsvakantie – draait er in Cinemagnus de 
film ‘Storm’. We hebben een zaal in Cinemagnus besproken zodat we er met elkaar 
naar toe kunnen. De spannende jeugdfilm ‘Storm’ gaat over Maarten Luther, de kerk-
hervormer. 
De film draait natuurlijk niet toevallig in 2017, 500 jaar nadat Luther zijn protestbrief 
op de kerkdeur had gespijkerd. Samen naar de film, ouders en kinderen, grootouders 
en kleinkinderen, vriendjes en vriendinnetjes, protestant en katholiek. 
Wat zou het leuk zijn als de filmzaal helemaal vol zit. U/jullie kunnen je aanmelden bij 
mij. De kosten van een filmkaartje bedragen € 6,50. De film begint op 22 februari om 
10.30 uur. De bioscoop gaat rond 10.00 uur open. De film is geschikt voor iedereen 
vanaf 9 jaar.  

Een korte samenvatting van de film: 
Wat als je er opeens alleen voor staat en iedereen je vijand kan zijn? De 12-jarige 
Storm (Davy Gomez) raakt in een spannend avontuur verzeild als zijn vader Klaas (Yo-
rick van Wageningen) een nieuwe klus aanneemt. Hij drukt in het geheim verboden 
teksten in zijn drukkerij. Storms moeder (Angela Schijf) vindt dit maar niks, omdat het 
gevaarlijk is om een andere mening te hebben. Het veilige leventje van Storm komt op 
zijn kop te staan als Klaas op heterdaad wordt betrapt. Storm vlucht net op tijd weg 
met de originele briefletters en wordt het middelpunt van een klopjacht. Hij krijgt hulp 
uit onverwachte hoek als hij Marieke (Juna de Leeuw) ontmoet, een meisje dat in de 
ondergrondse tunnels van de stad woont. In een race tegen de klok probeert Storm zijn 
vader te redden van de brandstapel. Maar wie kan hij nog vertrouwen? Wat begint als 
een angstige vlucht, wordt een dappere strijd voor vrijheid.  

BIJBELS KOKEN 
Corine Leijdekkers emailadres: cleijdekkers@kpnmail.nl  tel. 212601 
En  Marijke van Harskamp (06 5499 4564, emailadres: mvanharskamp@quicknet.nl 
Een oproep!!! 
We willen proberen om met een aantal mensen het bijbels koken weer op te starten. 
Daarom een inventarisatie wie er mee wil helpen om inkopen te doen. De inkopen 
worden meestal een dag van te voren gedaan. Zoals de meesten weten die al hebben 
geholpen starten we om 15:00 uur met de voorbereidingen voor het eten, in de Hans 
Leijdekkerszaal van de Grote Kerk. 
Datum 24 februari a.s., aanvang eten 18:00 uur 

mailto:cleijdekkers@kpnmail.nl�
mailto:mvanharskamp@quicknet.nl�
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Ook graag opgave wie er wil komen eten. De kosten voor het eten worden gedeeld 
met elkaar. 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
OUDEREN- GESPREKSGROEP. 
Op dinsdag  4 april zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal.  

Het thema zal zijn: Vervoering 
Meditatie en gebed maar ook pillen kunnen extase oproepen. Wat is extase?  
Buiten jezelf, maar misschien ook meer jezelf dat je ooit was. 
Graag gaan we samen daarover in gesprek. 
 
BIJBELGESPREKSGROEP  
Op woensdag  19  april  is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote kerk op de 
Markt.  We beginnen om 14.00 uur. 

Het thema zal zijn: Naastenliefde 
Iedereen is van harte welkom. 
 
CATECHESE AVONDEN OVER DRIE GODSDIENSTEN EN ISLAM 
Monica Wildeboer, catechiste regio Schagen 
 
Catechese avonden over de drie Abrahamitische godsdiensten en de Islam 
endom – antisemitisme, Christendom – vervolgingen, Islam – ‘terrorisme’…. Zomaar 
enkele ‘kreten’ die mij bezighouden. We hebben het hier over de drie Abrahamitische 
godsdiensten. Wat betekent die term? Wat zijn onze gezamenlijke wortels? Wat zijn 
onze overeenkomsten? Verschillen? De laatste tijd worden we vaak negatief gecon-
fronteerd met ‘de Islam’. Maar wat is ‘de Islam’ nu eigenlijk?  
 
Graag wil ik twee avonden geven rondom deze drie godsdiensten en vragen. Op de 
eerste avond wil ik u, aan de hand van een PowerPointpresentatie, iets vertellen over 
het ontstaan van de drie verschillende religies: Waar en wanneer zijn ze ontstaan? Wie 
is hun stichter? Wat zijn hun specifieke kenmerken? Wat zijn de overeenkomsten en 
verschillen tussen hen? In de PowerPoint zal ik daarna wat toespitsen op de Islam om-
dat dit voor velen toch een ‘onbekend terrein’ is, en ‘onbekend maakt onbemind’. Er 
zal zeker ruimte zijn voor vragen en opmerkingen.  
 
Op de tweede avond wil ik met u gaan kijken naar de film: ’Inside Islam’; een objectie-
ve film/documentaire over wat de Islam vanuit zijn grondbeginselen is en wil zijn. Een 
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stuk geschiedenis waarin we zien dat het christendom zich ook niet altijd ‘netjes heeft 
gedragen’, maar wel een geschiedenis waarmee we mee moeten leven. Na de film is 
er ruimte voor vragen en opmerkingen. Ik zal absoluut geen antwoord op al uw vragen 
hebben maar ik zal mijn best doen. Ik vind het – juist in deze tijd waarin we vaak ge-
confronteerd worden met aanslagen, zogenaamd in de naam van Allah en de Islam – 
belangrijk om daar met elkaar over na te denken, te leren, en de religies ook met el-
kaar ‘te bevragen’. 
 
De avonden worden gegeven in de pastorie van de Christoforuskerk (Ged. Gracht 64) 
in Schagen op: dinsdag 25 april en dinsdag 2 mei 2017. Tijdstip: 19.15 uur inloop met 
koffie/thee, 19.30 uur start. Graag opgeven tel: 0224-214208 of via mail: mcwilde-
boer@planet.nl 
Vriendelijke groet en tot ziens. 
  
FILMAVOND: ‘SON OF MAN’ (‘MENSENZOON’) 
Monica Wildeboer 
 
Een film naar het verhaal over het leven, lijden en sterven van Jezus zoals deze ons is 
overgeleverd in de Bijbel. Maar in deze film speelt dit gebeuren zich niet af in het Pa-
lestina van toen, maar in een township in Kaapstad, Zuid-Afrika, in deze eeuw. Een 
aangrijpende verfilming van het ‘Jezusverhaal’ met voor het eerst in de geschiedenis 
een ‘zwarte’ Jezus. Hij wordt geboren in een schuur in die sloppenwijk waar armoede 
en geweld de orde van de dag bepalen. De tv brengt verslag van oproer en bezetting. 
Jezus begint zijn boodschap van gelijkheid en geweldloosheid te prediken. Zijn aposte-
len zijn geen vissers maar jonge Zuid-Afrikanen die opgegroeid zijn met geweld, zonder 
toekomst, die wapens dragen, en er zit zelfs een ex-kindsoldaat bij. De Afrikaanse 
emotie die wordt verbeeld in zang en dans na de dood van Jezus is adembenemend en 
kippenvel gevend. Ik kan u deze filmavond van harte aanbevelen. 
Datum: woensdag 5 april in de RK pastorie, Gedempte Gracht 64. Inloop met kof-
fie/thee om 19.15 uur en start om 19.30 uur. 
Graag aanmelden bij Monica Wildeboer tel. 214208 of per mail: mcwilde-
boer@planet.nl 
 
WILLIBRORDUSVESPER HARINGHUIZEN 
De Voorbereidingscommissie 
 
5 maart 2017 
Voor het laatst werkt de Schager Cantorij o.l.v. Wijnand Kramer mee aan een vesper in 
Haringhuizen. 

mailto:mcwildeboer@planet.nl�
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Als lied van Voorbereiding klinkt ‘Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met 
vrede; wie in voor- of tegenspoed zegen zoekt, mag binnentreden, - bij de Heer zijn wij 
hier thuis, kind aan huis’, gezang 287 uit het nieuwe liedboek 
Pastoor Eduard Moltzer van de St. Christoforusparochie spreekt de ‘inleiding op de 
stilte’ en de voorbeden.  
Ronald van der Veen bespeelt de piano.De kerk is op 5 maart om 4 uur open, tien voor 
5 luidt de klok en de viering begint om 5 uur. Dringend verzoek uw auto buiten het 
dorp te parkeren. 

 

NOG EVEN TERUG NAAR KERST 

Wim Voorbraak 
 
In blad treft al weer de eerste verwijzingen naar Pasen. Toch nog even een terug blik 
op een intensieve kerstperiode. Het was een gok: naast de laatste jaren gebruikelijke 
gezinsdienst op kerstmorgen, een apart kinderkerstviering op de dag ervoor. Kunnen 
beide vieringen wel naast elkaar bestaan? Appelleren ze niet op het zelfde publiek? 
Met als gevolg minder goed bezochte vieringen? Tussen beide diensten in bovendien 
nog de traditionele op Kerstavondviering. En dan ook nog eens geen predikant op 
Kerstmorgen!. 
Ik had het genoegen alle diensten bij te wonen en concludeer dat het weer gelukt is: 
mooie vieringen met erg veel medewerkers en gevarieerd kerkbezoek. In de deze keer 
door Irma Meinema en Dagmar  van Holten georganiseerde kinderkerstviering werd 

Medewerkenden aan de Musical Dromenmuseum 
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de kindermusical “Het dromenmuseum” opgevoerd. De geroofde schilderijen werden 
uiteindelijk vervangen door vele kindertekeningen en het kon niet anders: de musical 
eindigde in de stal met Jozef, Maria en in de kribbe de kleine Kylian Veul.  Bijna 40 
medewerken telde ik op de “aftiteling” in de liturgie. Iedereen die delen van de dienst 
nog eens terug wil zien omdat hun (klein)kinderen er bij betrokken zijn, verwijs ik naar 
het filmpje op onze website. De kerstmorgen dienst werd deze keer georganiseerd 
door René Meijer en Wijnand Kramer. Ook hier weer veel medewerkenden, een mix 
van jong en oud! Helder voor de geest staat me nog de flair waarmee de 3 engelen van 
de preekstoel daalden. 
Aan de dienst op kerstavond werkte deze keer de Cantorij mee, uitgebreid met zan-
gers en zangeressen mee die eerder in het Kerstkoor zongen. Soliste was Anna Hed-
des, inmiddels 21, maar van jongs af aan al bij de kerstvieringen met het kerstkoor 
betrokken. Tot onze verassing bleven de technici van Schagen FM deze keer weg. Za-
terdagavond en zondag morgen, beide keren, een goed gevulde kerk met voor een 

deel verschillend 
publiek. Oudere 
gemeenteleden 
gaan ’s avonds 
de deur niet 
meer uit. Hun 
plaats wordt 
ingenomen door 
ouders met vaak 
uitwonende 
kinderen die hun 
kerstdagen star-

ten met een kerst-
viering in de kerk.   

Moe en voldaan  begonnen alle medewerkers aan de laatste week van het jaar, een 
periode van veel voorbereiding, oefenen en repeteren resulteerde in mooie vieringen, 
voor elk wat wils.  
 
   
ZWO 
Henk Nicolai, Henk Rieffe en Kees Vestering 
 
Naar aanleiding van de overdenking in het vorige nummer van “Onze Kerk” deze bij-
drage van de ZWO-commissie. Het is een lange tijd geleden dat u iets las van ZWO. 
Even een opfrisser, waar staat ZWO voor: Z betekent zending, W staat voor werelddia-

 Ook eerste kerstdag "daalden” weer engelen uit de hemel. 
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conaat en O voor ontwikkelingssamenwerking. Op dat laatste gebied zijn er vele orga-
nisaties naast Kerk in Actie werkzaam.  
Maar nu naar de aanleiding in “Onze Kerk”. Louise Kooiman had het in haar overden-
king dat naarmate men ouder wordt men eigenlijk al alles heeft, en dus dat men niet 
meer weet waar men je mee kan verrassen bij een verjaardag of andere hoogtijdag. Er 
zijn mogelijkheden om iets te vragen voor mensen die het niet weten wat ze vragen 
willen. Hier komen twee letters uit ZWO van pas. 
 Z van zending: hierbij kan men denken aan het vragen van bijbels via het Nederlands 
Bijbelgenootschap voor geloofgemeenschappen in landen waar het christendom een 
minderheid vormt en het daardoor moeilijk heeft, of dat de financiële situatie zodanig 
is dat men geen bijbel kan kopen. Meer informatie over hun projecten kunt u vinden 
op: 
https://www.bijbelgenootschap.nl/project/. Enkele voorbeelden van de projecten zijn: 
kinderbijbels voor Egypte of Tsjernobyl en braillebijbels voor Rwanda. 
O van ontwikkelingssamenwerking: de organisatie Oxfam-Novib, men kan op de site 
http://www.oxfamnovib.nl/help-mee/koop-een-eerlijk-cadeau opzoek gaan naar een 
cadeau. Er is een ruime keuze: van een lamp waarvan de batterij wordt opgeladen met 
behulp van zonne-energie, zodat men ook bij ongunstige verlichting nog iets kan doen, 
tot een koe of geit. 
Louise schrijft: Geven en ontvangen maakt ons mens, maar nu is het ontvangen en 
geven maakt ons mens. Je krijgt iets wat elders gegeven wordt. 
 
VAN DE DIACONIE 
Namens de diaconie, Wieb Koedijk 
 
Als eerste wil ik noemen dat de diaconie u de mogelijkheid wil geven om het medede-
lingenblad welke elke zondag wordt uitgereikt ook ter beschikking te stellen voor 
mensen die niet in de kerk komen. Wilt u op de hoogte blijven en heeft u geen be-
schikking over internet (mededelingenblad staat ook op de site) en heeft u niemand in 
de buurt die wel naar de kerk gaat? Dan kunt u aan de diaconie kenbaar maken dat u 
interesse heeft en zal de diaconie ervoor proberen te zorgen dat u het mededelingen-
blad in de bus krijgt. 
Het tweede: Reis naar Myanmar (vroegere Birma). Als gemeente steunen wij een pro-
ject van Kerk in Actie in Myanmar. Nu organiseert Kerk in Actie ook reizen. Het vol-
gende kreeg de diaconie per mail.  
 
Aan alle gemeenten die betrokken zijn bij Kerk in Actie projecten in Myanmar 
Beste heer/mevrouw, 

https://www.bijbelgenootschap.nl/project/�
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Uw gemeente steunt via Kerk in Actie een project in Myanmar. Daarom willen wij u 
graag attenderen op de 50+ reis naar Myanmar, die Kerk in Actie in november 2017 
aanbiedt. U kunt deze reis ook onder de aandacht brengen bij uw gemeenteleden. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 2e Paasdag, 17 april 2017 of tot het moment dat de maxi-
mum groepsgrootte (12 personen) is bereikt. Kijk voor meer informatie over deze reis 
op: www.kerkinactie.nl/reizen.  
 
Voor wie: Volwassenen (vanaf 50 jaar) 
Reisdatum: ma. 13 tot zo. 26 november 2017 (kan nog 1 of 2 dagen wijzigen) 
Voorbereidingsdagen: za. 14 oktober 2017 + za. 4 november 2017 
Terugkomdag: za. 6 januari 2018 
Kosten: rond 2000 euro (incl. voorbereiding, vlucht, vervoer, overnachtingen, maaltij-
den, excursies, excl. Visum, inentingen, verzekering) 
Groepsgrootte: maximaal 12 mensen.  
Meer info: Hanneke van den Biggelaar, reizen@kerkinactie.nl, tel. (030) 692 7869. 
Aanmelden: uiterlijk 17 april 2017 via www.kerkinactie.nl/reizen (tenzij eerder vol) 
Wanneer het u iets lijkt dan kunt u zich bij Kerk in Actie aanmelden. 

VAN DE ADMINISTRATEUR: COLLECTEOVERZICHT 4e KWARTAAL 
2016 
Brenda Plak 
 

4e kwartaal 2016  

 
1e 2e Totaal  kerk diaconie diaconie afdracht 

 

      
afdracht 

  
         2-10-

2016 87,98 79,92 167,90 87,98 
  

79,92 Kerk & Israel 
9-10-
2016 95,05 96,34 191,39 95,05 

  
96,34 Kerk in Actie 

16-10-
2016 170,62 

 
170,62 

   
170,62 Werelddiaconaat 

23-10-
2016 99,98 106,10 206,08 99,98 106,10 

   30-10-
2016 105,55 127,35 232,90 105,55 

  
127,35 

PKN Hervormingsdag 
Nigeria  

6-11-
2016 111,30 133,35 244,65 111,30 

  
133,35 Kerk in Actie Zending  

13-11-
2016 124,50 118,76 243,26 124,50 

  
118,76 

Kerk in Actie Binnen-
lands Diaconaat  

20-11- 274,33 
 

274,33 274,33 
    

http://www.kerkinactie.nl/reizen�
mailto:reizen@kerkinactie.nl�
http://www.kerkinactie.nl/reizen�
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2016 

27-11-
2016 100,47 107,72 208,19 100,47 

 
107,72 

 

Voedselbank Kop 
van Noord-Holland  

4-12-
2016 102,16 90,40 192,56 102,16 

  
90,40 Pastoraat Landelijk 

11-12-
2016 133,55 127,30 260,85 133,55 127,30 

   18-12-
2016 91,35 101,10 192,45 91,35 101,10 

   

24-12-
2016 476,78 

 
476,78 

 
476,78 

  

ZOA (diaconie ver-
dubbeld dit en maakt 
bedrag over)  

25-12-
2016 208,25 

 
208,25 208,25 

    
         Totaal  2.181,87 1.088,34 3.270,21 1.534,47 811,28 107,72 816,74 

  

UITVERKOOP IN DE WERELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 
In de maand februari is er nog uitverkoop in de Wereldwinkel Schagen. Hieronder een 
kleine greep uit de artikelen die met een aantrekkelijke korting op de schappen staan. 
Mooie Boeddha’s, prachtige vazen en verschillende mozaïek schalen uit Indonesië. Het 
mozaïek voor deze schalen, bestaande uit kleine stukjes glas, wordt in verschillende 
patronen gelegd door het bedrijf Putri Duyung op midden Bali. De naam Putri Duyung 
berust op de legende van een vrouw die half mens, half vis is. In tegenstelling tot het 
naburige Java is het eiland Bali nog grotendeels hindoeïstisch. Het in Bali beleden hin-
doeïsme is kleurrijk en vol aan cultuur en tradities. Dat weerspiegelt zich ook in het 
vervaardigen van de mooie handgemaakte schalen in verschillende vormen, zoals rond 
en ovaal. 
De Wereldwinkel Schagen huist onder in de toren van de kerk op de Markt in Schagen.   
                  
AAN TAFEL! (GEMEENTEMAALTIJD) 
Koos Eriks 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 12 maart 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 1 maart bij Koos Eriks 
298387 of Ageeth Spruijt 213220. 
 Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken 
van de 60+bus. U dient deze tijdig te reserveren op werkda-
gen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 272888 



   28  
  

ACTIVITEITENROOSTER  FEBRUARI-MAART 2017 
22 februari woensdag Lutherfilm  “Storm” 10.30 uur CineMagnus 
23 februari  donderdag  Moderamen 20.00 uur  Grote Kerk 
24 februari vrijdag Bijbels koken 18.00 uur Grote Kerk 

26 februari  zondag  
TOV, een verhaal omlijst met 
klezmermuziek, muziek van 
het leven 

15.00 uur Kerkje Eeni-
genburg 

1 maart woensdag Inloopochtend 10.00 uur Grote Kerk 

6 maart   maandag  College van kerkrentmees-
ters (db) 9.00 uur  Wulpenhof 3 

8 maart woensdag Eerste sobere maaltijd 18.00 uur Grote Kerk 

8 maart  woensdag Avond ouderenbezoeksters 
Diaconie 19.30 uur Grote Kerk 

11 maart zaterdag Wat speelt er in onze kerk? 10.00 uur Grote Kerk 
12 maart zaterdag Gemeentemaaltijd 15.45 uur Grote Kerk 
14 maart   dinsdag  Col. Van kerkrentmeesters 20.00 uur   Grote Kerk 
16 maart  donderdag  Pastorale Raad 19.30 uur  Grote Kerk 

17 maart vrijdag 

Brood uit de Hemel”; Mirjam 
v.d. Veen:  Vergelijking Gere-
formeerde en Luthers 
Avondmaal 

20.00 uur 
Ontmoetings-
kerk  
Julianadorp 

19 maart  Zondag 

Een programma van renais-
sance tot romantiek, van 
barok tot bossa nova. Duo 
1851 bestaat uit Horst Hau-
sen, blok- en dwarsfluit, Frits 
Sandkuijl, luit en gitaar 

15.00 uur kerkje  
Eenigenburg 

21 maart   dinsdag  Diaconale Raad 20.00 uur   Grote Kerk 

22 maart   woensdag  Gemeenteavond 20.00 uur   Grote kerk 

 4 april woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

5 april donderdag Passie Film  “Son of man” 19.15-19.30 
inloop RK pastorie 

9 april zaterdag Palmpaasstokken maken 14.00 uur  Grote Kerk 
12 april woensdag Ilja en Marleen Anthonissen 

over hun werk in  Israël 
19.30 uur Grote Kerk 

19 april woensdag Gespreksgroep L. Kooiman 14.00 uur Grote Kerk 
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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen
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Schagerweg 53, Schagerbrug

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
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Mr. J. Meegdes

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. hznk.nl

N O T A R I S S E N

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

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

B E L A N G R I J K E  I N F O R M A T I E  

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

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

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

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

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

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

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

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

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

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

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

 06 336 386 73

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

SCRIBA
Dhr. J. Prij De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug, tel. 0224 573 123
 e-mailadres: scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR
Mw. B. Plak-van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard, tel. 06 336 386 73
 e-mailadres: pgschagen@nexite.nl
 tevens voor mutaties
 (verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)

VO O R  M E E R  I N F O R M AT I E  Z I E :  www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

 B E L A N G R I J K E  I N F O R M AT I E

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. Protestantse Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.
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