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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, bereikbaar zie blz.12. 
 
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 

Paulien Knol 
 
Kerk in 2020 
Tijdens de gemeenteavond over kerk zijn in 2020 werd gevraagd wat we de moeite 
waard vinden om te behouden. Een interessante vraag. Eigenlijk is dit de vraag naar 
het diepste wezen van het geloof. Wat is zo belangrijk in het gemeente zijn, in het 
geloven met elkaar dat door alle eeuwen heen meegenomen moet worden. 
Jezus zegt: hebt u naasten lief als uzelf en God boven alles. De liefde die God belange-
loos geeft. De geborgenheid om bij iemand te horen die je door en door kent, die je 
neemt zoals je bent, bij wie je je niet beter hoeft voor te doen dan je bent, bij wie je 
thuis kan komen. De liefde van God.  

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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En tegelijk vraagt hij ons de naaste lief te hebben als jezelf. Als gemeente heb je de 
naaste lief als jezelf en dus ga je op zoek naar compromissen. Niet compromissen die 
zwaar onderhandelend bevochten zijn, maar de compromissen waarin je op zoek gaat 
naar wat de ander echt wil, waar je op zoek gaat naar hoe je de ander tegemoet kan 
komen. De kerk is bij uitstek de plaats waar plek is voor minderheden, voor anders-
denkenden; waar opgekomen wordt voor de belangen van de minderbedeelden, waar 
omgezien wordt naar elkaar. Niet een zwaar bevochten gelijk hebberij, maar een in 
liefde genomen besluit met alle aandacht en zorg voor anderen. 
De naaste liefhebben als jezelf betekent nieuwsgierig zijn naar elkaar, de angst van de 
ander begrijpen, de dialoog aan willen en durven gaan, de ander iets gunnen, je ver-
diepen in wat de ander belangrijk vindt. Er zijn nou eenmaal mensen die graag diep 
liturgische leerdiensten willen en er zijn mensen die liever helemaal geen preek willen. 
Dit kan alleen samen gaan als je de ander iets gunt, fijn voor jou deze dienst en domi-
nee, helemaal zoals jij het wilt, volgende keer is het misschien meer voor mij.  
De gemeenschap waarbij mensen de ander liefhebben als zichzelf en God boven alles, 
die gemeenschap en die kerken gaan het wel redden in 2020. Daar is geen stappen-
plan of dikke notitie voor nodig. Alleen geloof, hoop, veel liefde en inlevingsvermogen. 
 
 

 
Dauwtrappen in het Zwanenwater vroeg op de morgen van Hemelvaartsdag 
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KERKDIENSTEN 

Zondag  18 juni 2017 
Kerkje Valkkoog 
9.30 uur    Mw. Ds. L. Nagelkerke, Anna Paulowna 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Ed van Loon 
Lector   Adriaan Rodenburg 
Gastheer   Thijs Dekker 
koffie wordt verzorgd door Annemarie Voorbraak en ? 
autovervoer  fam. van Zanten 

Woensdag 21 juni 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastor Mw. L.J. Kooiman 

Zondag  25 juni 2017, Veteranenzondag 
Kerkje Valkkoog 
9.30 uur    Ds. K.H. Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant, Schagen 
1e collecte  Kerk (instandhouding van het gebouw) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Ed van Loon 
Lector   Sonja Bastiaan 
Gastheer   Thijs Dekker 
koffie wordt verzorgd door Dick Broekema en Therese Coret 
autovervoer  fam. Nicolai 

Woensdag 28 juni 2017 
Zorgcentrum De Bron,  10.45 uur pastoor E. Moltzer 

Zondag  2 juli 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   JOP zomercollecte 
Organist   Hans Stehouwer 
Lector   Rieneke Visser 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
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koffie wordt verzorgd door Gerrit en Jelly Leijnse 
autovervoer  fam. van der Woude 

Zondag  9 juli 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Mw. Ds. A. Groenendijk,  pastor MCA Alkmaar 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Children our future 
Organist   Jan Zwart 
Gastheer   Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door ? en Erwin Kloosterman 
autovervoer  fam. Voorbraak 

Zondag 16 juli 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Pastor Mw. J. van Steen, Alkmaar “Kikkerdienst” 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist    Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw   Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
autovervoer  fam. Schenk 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Onderwegkerk 

Donderdag  20 juli 2017 
Zorgcentrum de Caegstaete 
10.45 uur: Voorganger nog niet bekend 

Zondag  23 juli 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Drs. G. Scholten, pastor Gemini Den Helder 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Caroline Schaap 
Gastheer   Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
autovervoer  fam. de Visser 
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Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Onderwegkerk 

Zondag  30 juli 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Ds J.C. den Hertog, Alkmaar 
1e collecte   Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte   Stichting Dorcas 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw   Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Lies van Eijsden 
autovervoer  fam. van Zanten 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Onderwegkerk 

Zondag  6 augustus 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur    Drs. J. Prij, Rotterdam 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw   Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjan Poley 
autovervoer  fam. Nicolai 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Onderwegkerk 

Zondag 13 augustus 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds W. Andel, Heilig Avondmaal 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Zending 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw/heer   Jutta en Dirk van der Plas 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 
autovervoer  fam. van der Woude 
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Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Onderwegkerk 

Donderdag 17 augustus 2017 
Zorgcentrum de Caegstaete 
10.45 uur: Voorganger nog niet bekend 

Zondag 20 augustus 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. J.C. den Hertog, Alkmaar 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hans Stehouwer 
Gastheer   Geert Bakker 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer  fam. Voorbraak 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur Onderwegkerk 

 
LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
18 juni Exodus 5:1-6:12 Mozes en Aäron bij de farao 
25 juni Exodus 6:28-7:25 De eerste plaag: water wordt bloed 
2 juli Exodus 8:1-10:29 Farao geeft zich niet over 
9 juli Exodus 12:1-28 Het Pesachfeest 
 

VAN DE REDACTIE 
Wim Voorbraak 
 
Dit nummer bestrijkt 2 vakantiemaanden. In het nummer van half augustus zult u dan 
het eerst nieuws vinden over ons nieuwe winterseizoen. Daarom een extra dikke uit-
gave, ook al omdat er de laatste maand nogal wat gebeurd is waarover we u graag 
meer vertellen. Er is “stevig” vergaderd maar een groep gemeenteleden is ook met 
elkaar op vakantie geweest naar Ierland. Met een andere groep gemeenteleden heb-
ben gewandeld in het Zwanenwater. Ook hebben we de jaarlijkse rommelmarkt weer 
achter de rug. 
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Bij dit blad vindt u bijgevoegd een envelop met acceptgiro. Aan u wordt u een gift ge-
vraagd wordt voor het “plaatselijk werk”. Meer hierover verderop in dit blad. De digi-
tale lezers ontvangen alleen de envelop op hun huisadres. Tenslotte vindt u in het blad 
ook nog een enquête formulier waarmee u uw keus kunt maken voor de aanvangstijd 
van de zondagse kerkdienst. Op het formulier zelf vindt u hoe verder te handelen. U 
kunt uw keus ook digitaal kenbaar maken. Digitale lezers van dit kerkblad ontvangen 
het enquête formulier apart per e-mail. 
Ook deze zomer is onze kerk weer open tijdens westfriese folklore dagen. U kunt er 
terecht voor een kopje koffie. Van 11.00- 13.00 uur wordt het van Dam orgel bespeeld 
door een keur van organisten. Zie verder op  in het blad voor het rooster. 
 

BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak, Arjan Plomp 
 
Wanneer u dit kerkblad ontvangt wordt de kermis rond de kerk opgebouwd en wijken 
we traditiegetrouw 2 keer uit naar het voormalig Hervormde kerkje van Valkkoog. Via 
de ingang aan de Loet zijde blijft de kerk toegankelijk voor vergaderingen etc. 
De tweede dienst in Valkkoog is traditiegetrouw een veteranendienst. Invulling vindt 
plaats door een aantal oud militairen onder leiding van Ds Klaas Henk Ubels, de hoofd-
krijgsmacht predikant. 
Met betrekking tot de voorgangers, geen nieuwe namen. Wel is het vermelden waard 
dat 16 juli gestart wordt met de Onderwegkerkdiensten. Dit zijn diensten van maxi-
maal  30 minuten waarin gemeenteleden voorgaan. Hoewel oorspronkelijk opgezet 
voor vakantiegangers zijn ook gemeenteleden van harte welkom. 
Op zondag 16 juli sluiten we het jeugdwerk op een feestelijke manier af, vlak voordat 
de zomervakantie begint. In deze dienst staat een verhaal van Max Velthuijs centraal, 
dat zowel jong als oud aanspreekt: Kikker en de Vreemdeling. Iedereen van harte uit-
genodigd voor deze viering! 
 
GEMEENTEAVOND DONDERDAG 29 JUNI 2017, 20.00 UUR 
De kerkenraad nodigt een ieder van harte uit voor een gemeenteavond in de Grote 
Kerk. Vanaf 19.45 uur is de inloop met koffie en thee.  
De agenda van de avond: 

1. Opening 
2. Terugblik op vorige besprekingen over de koers van de gemeente.  
3. Informatie door ds. Wim Andel over de voortgang van profiel van gemeen-

te en predikant 
4. Reacties op de voortgang en bespreking 
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5. Presentatie Jaarrekening Kerk en Diaconie 
6. Gedachtewisseling over de Paascyclus 
7. Rondvraag  
8. Sluiting, uiterlijk 22.00 uur 

Rond 21.00 uur zal er een pauze zijn.  

JEUGDWERK TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE 2017 
Arjan Plomp 
 
Gedurende de gehele zomerperiode proberen we crèche-opvang te regelen, d.w.z. 
voor alle zondagen van 23 juli tot en met 27 augustus. Deze crèche-opvang is ook be-
doeld voor kinderen in de leeftijd van de kindernevendienst, die niet de gehele dienst 
in de kerk willen blijven. Tijdens de dienst zal hen gelegenheid worden gegeven naar 
de opvangruimte te gaan. 
Op dit moment is het rooster nog niet volledig ingevuld; mochten er knelpunten ont-
staan, dan zal dat in de mededelingen worden gepubliceerd. 
 
Op zondag 3 september willen we weer beginnen met het jeugdwerk: we hopen jullie 
allemaal weer te zien! 

MEELEVEN  
Louise Kooiman 
 
We leven mee met Janny Joling. Na een val met de fiets heeft ze korte tijd in het zie-
kenhuis gelegen. Nu is zij weer thuis en we wensen haar beterschap en een goed her-
stel toe. 
We leven mee met de familie van Adrianus Simon Jozef Ooijevaar.  Hij overleed op 4 
mei en was 61 jaar oud. Zij woonden aan de Selschardijk 5b in Eenigenburg. De uit-
vaartdienst heeft plaatsgevonden in de Slotkapel in Egmond aan de Hoef op woensdag 
10 mei en hij is begraven in Egmond Binnen. Voor zijn vrouw Gabrie is het een groot 
verlies, 35 jaar zijn zij samen geweest. Wij wensen haar en allen die van hem gehou-
den hebben veel sterkte in de tijd die komt.  
We leven mee met de familie van mevrouw Fenny Woudstra uit Sint Maarten. Zij over-
leed 20 mei, 68 jaar oud. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte met 
dit verlies. Dat zij steun mogen hebben aan de goede herinneringen aan hun moeder 
en oma.  
Wij leven mee met de familie van mevrouw Meijer-Wijdenes. Zij mocht 100 jaar oud 
worden. Jarenlang heeft zij in Schagen gewoond  maar de laatste jaren woonde zijn in 
het woonzorgcomplex Ten Anker in Den Helder. Op woensdag 7 juni is er een af-
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scheidsdienst geweest in de Grote Kerk in Schagen. Wij wensen haar familie en allen 
die van haar gehouden hebben veel sterkte.  
Dat zij zich allen gedragen mogen weten door Gods grote liefde.  
 
IN MEMORIAM GRIETJE MEIJER-WIJDENES 
Wim Voorbraak 
 
Hoewel Grietje Meijer formeel geen gemeentelid meer is in Schagen- ze verbleef al 
enkele jaren in het verzorginghuis “Ten Anker”in Den Helder, toch hierbij een “in me-
moriam”. Zij overleed, 31 mei op honderd jarige leeftijd en werd op 7 juli in een dank-
dienst voor haar leven in de Grote Kerk op de Markt herdacht, en van daaruit begra-
ven bij haar man Jaap.  
Voor mij, met ook een geschiedenis in de Gereformeerde Kerk van Schagen, betekent 
het overlijden van Grietje Meijer ook weer een herinnering aan die zondag in 1981 
toen vader Jaap, kort voor het begin van de kerkdienst in de Ontmoetingskerk aan 
hartfalen overleed. Ik weet zeker dat iedereen die toen in de kerk was dit gebeuren 
zich nog kan herinneren. Minuten leken wel uren te duren voordat de ambulance arri-
veerde, maar er bleek geen redden meer aan. 
Nu, 36 jaar later is zijn vrouw hem gevolgd. Tijdens de dienst las schoonzoon Dick, het 
grotendeels het door haar dochter Gré geschreven levensverhaal voor. Geboren in 
Opperdoes in een groot gezin was het eindjes aan elkaar knopen in de twintiger jaren 
van de vorige eeuw.  Ze kreeg kennis aan Jaap Meier. De familie Meier was door de 
nood gedwongen uit Sint Jacobiparochie  naar West Friesland verhuisd. Grietje was 
Nederlands Hervormd, Jaap Gereformeerd. Dit  betekende in die tijd dat een kerkelijk 
huwelijk er niet in zat. Het stel verhuisde naar Schagen waar ze in de Roosstraat kwa-
men te wonen, tegenover de pas geopende Gereformeerd kerk, nu Doopgezinde Ver-
maning. De familie werd sleutelhouder van die kerk. Na nog een aantal verhuizingen 
binnen Schagen kwam de familie op de Hoep terecht. Hier werd met één tractor het 
bedrijf gestart wat zou uitgroeien tot het loonbedrijf Meijer en Zonen wat velen van 
ons zich nog zullen herinneren. In de begintijd van het bedrijf was Grietje Meijer naast 
moeder van 5 kinderen, administrateur, koffiejuffrouw, schoonmaakster, kortom ma-
nus van alles.  
Na het overlijden van haar man verhuisde Grietje Meijer al gauw naar het Acaciaplein.  
Samen met mevrouw Herder werd zij daar wekelijks opgehaald voor de kerkdienst in 
de Grote Kerk waar beide dames een vaste plek hadden naast elkaar. 
Ds Dries Blokker hield een overdenking naar aanleiding van Ps 23 en Math. 13: 44, 45, 
de parabel van de “margarites”, de parel. Aan het eind van de dienst werd het “U zij 
de Glorie, opgestane Heer”gezongen, hetzelfde lied wat klonk aan het eind van de 
uitvaardienst van haar man Jaap in de Gereformeerde Ontmoetingskerk. 
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Als kerk van Schagen wensen we jullie: kinderen, kleinkinderen en achter kleinkinde-
ren Gods zegen toe, zoals we ook zongen tijdens de dienst:”Ga met God en hij zal met 
je zijn”. 

VAN DE INTERIM PREDIKANT 
Wim Andel 
 
Gemeenteavond 
Van harte uitgenodigd voor opnieuw een gemeenteavond op donderdag 29 juni. Op 
deze avond zal er onder andere informatie zijn over de voortgang in het nadenken 
over de koers van de gemeente en de predikant die daarbij past. De Klankbordgroep 
heeft de nodige vorderingen gemaakt en deze willen we graag met u/jou delen. Er zal 
gelegenheid zijn om een en ander te bespreken met elkaar.  
Zie voor de volledige agenda elders in het kerkblad.  
Met vriendelijke groeten, ds. W.L. Andel 
Bereikbaarheid: 
Het meest trefzeker is een mailtje naar w.andel@pkn.nl of op werkdagen van 8.30 – 
9.30 uur bellen naar 0515 469506.  
 
Startzondag 24 september. Vooraankondiging 
Thema: De kerk: daar zit muziek in!  
Aan het begin van het winterseizoen staat onze jaarlijkse Startzondag weer gepland. 
Dit keer willen we aandacht besteden aan de verschillende muzieksoorten die in een 
kerkdienst te beleven zijn, van klassiek/traditioneel tot pop/eigentijds en alles daar 
tussenin. Laat u/je verrassen en beleef het mee! Het zou prachtig zijn als je als gere-
gelde kerkganger iemand weet mee te nemen die niet zo vertrouwd is met de kerk-
dienst (we komen daar een volgend kerkblad op terug).  
Wat vinden we van de verschillende soorten muziek bij het delen van ons geloof?, zal 
op deze zondag dan het gespreksonderwerp zijn. U/Jij wordt van harte uitgenodigd 
om deze zomer alvast aan ondergetekenden een lievelingslied te mailen (of op een 
andere manier door te geven), zodat we een ruime voorraad diverse liederen hebben 
om uit te selecteren. We zijn benieuwd!   
 
Louise Kooiman & Wim Andel, voorgangers van de Startdienst 
Mailadressen: ljkooiman@gmail.com & w.andel@pkn.nl  

VAKANTIE PASTOR LOUISE KOOIMAN 
Van 17 juli tot 11 augustus ben ik  met vakantie. 
Voor dringende pastorale situaties is er vervanging geregeld.  

mailto:w.andel@pkn.nl�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:w.andel@pkn.nl�
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U kunt contact opnemen met mw. Paulien Knol, Essenlaan 24,  1741 TM, Schagen, tel. 
06 2745 7475. 

VAN DE KERKENRAAD 
Jan Prij, scriba ad interim 
 
Sinds het vorige nummer van Onze Kerk zijn er drie vergaderingen geweest. De ker-
kenraad vergaderde op 17 mei en op 6 juni terwijl het moderamen op 29 mei verga-
derde. Van de drie vergaderingen een kort verslag. 
 
Vergadering kerkenraad op 17 mei 
Paulien Knol opent de vergadering met de Taizé tekst: De opgestane Jezus kwam te 
midden van zijn leerlingen staan en zei: Vrede zij met jullie. (Lucas 24: 35-48). Ze wijst 
op een belangrijk aspect van vrede t.w. verdraagzaamheid jegens anderen en andere 
geloven.  
Zoals in de vorige vergadering is afgesproken starten we met een rondje ‘ruis’ en de 
vraag ‘hoe we er bij zitten’. Dit rondje gaat naadloos en ongemerkt over in een bezin-
nende gedachtewisseling naar aanleiding van een opmerking van Jan Bruin dat hij zo 
graag zou willen dat er meer bezieling was in onze gemeente en de vergaderingen. 
Diverse ambtsdragers herkennen deze behoefte en spreken dat ook uit. Ook wordt 
opgemerkt dat het lastig is om dit te laten doorklinken en vorm te geven bij de vaak 
erg praktische zaken van het besturen van de gemeente. Dit blijft echter wel onze 
opdracht. Kort na de vergadering spreken we, op initiatief van Wim Andel, af een 
moderamenvergadering in te lassen om met elkaar te spreken over hoe we hieraan 
kunnen werken.  
De notulen van de vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld en de actie-
punten worden doorgelopen. De klankbordgroep komt op 13 juni bij elkaar en zal dan 
met een aangepast profielvoorstel voor de nieuwe predikant komen. 
Vervolgens komen enkele bestuurlijke zaken aan de orde waaronder de ambtstermijn 
van ambtsdragers. Dit omdat bij het zoeken van nieuwe ambtsdragers de huidige 
ambtstermijn van 4 jaar wel als een bezwaar en belemmering wordt genoemd om 
ambtsdrager te worden. Dat er daarnaast ook nog een verlenging mogelijk/wenselijk 
is van 2 keer 4 jaar maakt het bezwaar voor velen onoverkomelijk. De KR vindt dat 
een eerste termijn van 4 jaar een redelijke periode is gelet op het gegeven dat het 
zeker een jaar duurt voor je enigszins ingewerkt bent en het voor de ambtsdrager en 
gemeente bevredigend is als er daarna nog voor een paar jaar een goede bijdrage 
geleverd kan worden. Verder moet verlenging zeker geen verplichting worden. Als 
een verlenging van 4 jaar onoverkomelijk is kan ook voor een verlenging van 2 jaar 
gekozen worden.  
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Mocht er aarzeling zijn dan kan ook worden overwogen een soort stage te lopen bij 
de betreffende raad. 
Uit een overzicht van de aftredende ambtsdragers blijkt dat er per oktober vacatures 
zijn voor: een jeugdouderling, een ouderling en een scriba. Mocht u als lezer van 
Onze Kerk een gemeentelid geschikt achten voor een van deze ambten aarzel dan 
niet om dit aan een van de kerkenraadsleden door te geven. 
Dan hebben we gesproken over de noodzakelijke aanpassing van het verouderde 
beleidsplan. Belangrijke input hiervoor is het werk dat Wim Andel doet met het op-
stellen van het profiel en koers van onze gemeente. Met bijdrages van de verschillen-
de raden moet een beleidsplan op hoofdlijnen worden gemaakt. Per jaar zal er een 
concrete uitwerking gemaakt worden. Het lijkt praktisch hiervoor niet het kalender-
jaar te kiezen maar het kerkelijk seizoen september-september. Dit is ook de periode 
die nu al in de activiteitengids wordt gehanteerd. Op de komende kerkenraadsbezin-
ningsdag zal dit afgerond moeten worden.  
Ook zijn we gestart met een bespreking over de toekomst van de Raad voor Vieren en 
Leren (RVL). Deze raad doet taken op het gebied van liturgie, leren en publiciteit. In de 
afgelopen jaren is gebleken dat het lastig is om de RVL te bemensen waardoor er te-
veel activiteiten op de schouders van enkele mensen terechtkomen. Het lijkt een goed 
moment dit onder ogen te zien en over te gaan tot een herverkaveling van taken. Uit 
de discussie blijkt dat er nog geen gedeelde opvatting is over deze herverkaveling. Wel 
lijkt er consensus te zijn dat de ‘denktankfunctie’ (bedenken welke activiteiten niet 
meer aan hun doelstellingen voldoen en desgewenst nieuwe bedenken) meer thuis 
hoort bij de gehele kerkenraad.  
Het volgende agendapunt is de bespreking van de jaarrekening van het College van 
Kerkrentmeesters. Uit de toelichting van Wouter Vrolijk blijkt dat 2016 in financieel 
opzicht een goed jaar was, hetgeen blijkt uit batig saldo van ruim 36 duizend euro. Dit 
vindt zijn oorzaak in enkele incidentele meevallers en enkele structurele verbeterin-
gen. De incidentele meevallers zijn een verhoging van de pachtprijzen die we volgens 
landelijke afspraken in rekening mogen brengen, het tijdelijk vacant zijn, minder 
stookkosten vanwege de milde winter en een forse teruggave van NUON. De structu-
rele verbeteringen zijn een verhoging van het beleggersrisicoprofiel, betere beheer-
sing van de stookkosten en het in eigendom hebben van het kopieerapparaat in 
plaats van het leasecontract. Er is nog een korte discussie over een mogelijke verho-
ging van de aanstelling van de nieuwe predikant van de afgesproken 0,7 fte naar 0,8 
fte. Door het College van Kerkrentmeesters wordt beargumenteerd dat een aanstel-
ling van 0,8 fte voor de nieuwe predikant lange termijn verplichtingen schept die we 
misschien niet waar kunnen maken.  
Onder dankzegging voor het verrichte werk keurt de KR de Jaarrekening goed.  
Een samenvatting van de jaarrekening komt op de website van onze kerk en de com-
plete jaarrekening is ter inzage bij de leden van het college. De jaarrekening wordt 
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met de gemeente besproken op een gemeenteavond die wordt gehouden op 29 
juni. Elders in deze Onze Kerk vindt u meer informatie over deze avond. 
Jan Bruin sluit de vergadering met het lezen van het lied 839 ‘Ik danste die mor-
gen toen de schepping begon’. 
 
Vergadering moderamen op 29 mei 
Paulien Knol heet allen welkom op deze op verzoek van Wim Andel ingelaste 
vergadering. Jan Prij opent de vergadering met het lezen van de dagtekst uit 
Taizé ‘God zegt: Ik zal voor je uit gaan. Dan zul je weten dat ik de Heer ben, die 
jou bij je naam roept’ (Jes 45: 1-7) en een paar gedachten hierbij. Naar aanlei-
ding van de kerkenraadsvergadering van 17 mei heeft Wim Andel  gevraagd 
om met het moderamen te spreken over de vraag langs welke weg het ‘her-
nieuwd leiderschap’ concreet vorm gegeven kan worden. Voordat we deze 
vraag beantwoorden proberen we te achterhalen wat maakt dat er onvrede is.  
Hierbij komen onder meer de volgende nogal uiteenlopende oorzaken en sug-
gesties voor verbetering naar voren: 
i) Paulien Knol en Jan Prij zijn ontevreden over de laatste kerkenraadsvergade-
ringen omdat we teveel tijd besteden aan bezinnen en daardoor aan besturen 
niet toekomen en er zaken blijven liggen. De kerkenraad moet leiding geven 
en besturen en is geen gespreksgroep. Combineren van beide taken is erg las-
tig beamen ook de andere moderamenleden. Een KR bezinningsdag is meer 
geschikt voor bezinning dan een kerkenraadsvergadering. 
ii)De wijze waarop we nu de vergaderingen openen met een rondje ruis heeft 
teveel een negatieve connotatie en we blijven er teveel in hangen. Beter zou 
het zijn om te vragen of iemand iets te melden heeft of te vragen hoe we erbij 
zitten 
iii) Wijnand Kramer geeft de suggestie om aan het begin van de vergadering 
een kaars aan te steken en aan de leden te vragen voor wie of wat we dat 
kunnen gaan doen. De opening kan dan bij toerbeurt worden gedaan door een 
ambtsdrager die daarbij op zijn/haar wijze invulling geeft aan het moment van 
bezinning. 
iiii) Jan Prij vreest dat we op de wijze waarop we nu werken aan hernieuwd 
leiderschap aan het eind van het jaar onvoldoende bereikt hebben. We heb-
ben dan vrij veel tijd besteed aan het bespreken van de tien kansen, daarbij 
bestuurlijke zaken hebben laten liggen maar nog niet aan de praktijk getoetst 
hebben hoe we met die kansen omgaan. Hij zou liever zien dat Wim meer ob-
serveert hoe wij vergaderen en daar dan concreet op ingaat en ons zo coacht. 
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Wat misschien ook meespeelt zegt hij, is dat we in de afgelopen 15 jaar wat 
van kerkelijke kleur zijn verschoten, we zijn wat meer gemêleerd en veelkleu-
riger geworden met als gevolg dat je elkaar niet meer zonder meer begrijpt. 
iiiii) We zouden elkaar moeten gunnen. Verschillen zien als verrijking en niet 
als bedreiging of vervreemding merkt Paulien Knol op. 
Alles overwegend komen we tot de volgende opzet voor de komende KR ver-
gadering:  
- Opening met het aansteken van een kaars voor onderwerpen en zaken die 
worden aangedragen door de KR leden.  
- Hierna een moment van bezinning door een van de ambtsdragers.  
- Vervolgens de behandeling van de agendapunten waarna Wim Andel zijn 
observaties en suggesties voor verbetering geeft. 
Op de kerkenraadsbezinningsdag van 16 september kan aan specifieke punten 
worden gewerkt. 
Naar aanleiding van de discussie in de kerkenraadsvergaderingen spreken we 
nog wat na over de formatieomvang van de nieuwe predikant en de kerkelijk 
werker en de besluitvorming hierover. Uit deze discussie blijkt dat het mo-
deramen geen goede gronden ziet om de afgesproken respectievelijk bestaan-
de omvang van 0,7 fte te heroverwegen of opnieuw ter discussie te stellen.  
Op voorstel van Paulien Knol sluiten we de vergadering met het zingen van 
“Zoek eerst het koninkrijk van God” couplet 1 en 2. 
 
Vergadering kerkenraad op 6 juni 
Paulien heet allen welkom. Ze legt uit dat we in de ingelaste moderamenvergadering 
van 29 mei afgesproken hebben om deze vergadering iets anders te doen dan de 
voorgaande en te beginnen met een opening door een van de ambtsdragers en het 
aansteken van een kaars. Het voorstel overvalt sommige kerkenraadsleden. Een enke-
ling heeft wat moeite met het aansteken van een kaars. Anderen vinden dit wel een 
goed symbool omdat het je helpt in te zoomen op een bepaalde gebeurtenis. Na een 
gedachtewisseling wordt besloten de vergadering te doen zoals voorgesteld door het 
moderamen en na afloop te evalueren.  
Tineke Buis opent de vergadering met het lezen van het gedicht : ‘Hoop die opvlamt ‘. 
Hierna wordt de kaars aangestoken. We denken daarbij in het bijzonder aan enkele 
persoonlijke zaken en staan stil bij de rommelmarkt die afgelopen zaterdag is gehou-
den en waarbij veel vrijwilligers zich samen hebben ingezet voor onze gemeente en 
waarbij en passant ruim 1900 euro werd opgehaald.  
De notulen van de kerkenraadsvergadering van 17 mei en de moderamenvergadering 
van 29 mei worden met een kleine tekstuele aanpassing vastgesteld.  
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Vervolgens behandelen we een groot aantal bestuurlijke zaken die in de vorige ver-
gaderingen zijn blijven liggen. Hierbij komt onder meer het volgende ter tafel: 
i) De stand van zaken met betrekking tot de vacatures. Sinds de vorige vergadering 

zijn er geen concrete vorderingen maar wel enkele aardige suggesties. Ook komt 
hierbij naar voren dat we niet voor alle vacatures per se ambtsdragers hoeven te 
hebben. 

ii) De Raad voor Vieren en Leren (RVL) heeft een tussenvoorstel gedaan voor haar 
werkwijze. Ze denken aan een separate Raad voor Liturgie en een aparte Activitei-
tenclub. Het bijzondere van het voorstel is dat deze activiteitenclub op projectma-
tige basis activiteiten gaat organiseren. Ook is het idee om periodiek een groep 
mensen te vragen na te denken over de toekomst van onze gemeente en de activi-
teiten die we ontplooien. Het aardige is om de samenstelling van deze groep te la-
ten wisselen. Een beoogd effect hiervan is dat zo een groot deel van de gemeente 
meedenkt over de toekomst van onze gemeente. De regie blijft bij de RVL die een 
vertegenwoordiger houdt in de kerkenraad. De eindverantwoordelijkheid en uit-
eindelijke besluitvorming ligt bij de kerkenraad. Er zijn wat opmerkingen en vraag-
punten met name over de continuïteit die de RVL zal meenemen bij het afronden 
van het voorstel. 

iii) De RVL heeft een uitvoerige evaluatie gemaakt van de vieringen tijdens de Paascy-
clus. We spreken af ook de mening van de gemeente te vragen tijdens de komen-
de gemeenteavond. 

iv) Een ander discussiepunt is het gebruik van de liedborden. Ilse houdt een pleidooi 
om de liedborden weer te gebruiken. Jan Prij zegt, als coördinator van de vrijwilli-
ge kosters, dat hij de wens volledig begrijpt maar toch aanbeveelt dit niet te doen. 
Er zijn nu een mooi aantal vrijwilligers die zondags willen kosteren. Het werk dat 
gedaan moet worden kan mooi in het uurtje voorafgaand aan de dienst worden 
gedaan. Als ook de vier liedborden moeten worden ‘geladen’ lukt dat niet meer op 
de zondag en moeten ze dit op zaterdag doen. Hij wil ze dit niet aandoen. Boven-
dien staan de liederen duidelijk in het mededelingenblad. Het is een beetje dubbel 
op! Hiervoor is begrip. We laten het voorlopig zo, zeker nu er ook weer gedacht 
wordt over het aanschaffen van schermen waarop een en ander geprojecteerd kan 
worden. 

v) We spreken kort over de komende gemeenteavond en stellen de agenda vast. 
Tenslotte bespreken we met Wim Andel het verloop van de vergadering. Hij merkt 
hierbij onder meer op dat ongeveer de helft van de aanwezigen aan het woord komt. 
De discussies zijn inhoudelijk goed maar op relatieniveau zou het wat beter kunnen. 
Er is soms irritatie, misschien ook omdat we in de discussies wat te lang doorgaan. 
We zouden best wat puntiger mogen wezen. Maar al met al vinden we dat als de 
discussies op deze manier gaan we geen aparte bezinning nodig hebben. Het komt 
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onderweg wel met de discussie mee. Dit betekent dan ook dat we vooralsnog op deze 
voet verder gaan. 
Louise Kooiman sluit de vergadering in de kerk met het samen zingen van Psalm 
42: 1 en 3. 
 
VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak-van Oostwaard 
 
Toegezegd bedrag vrijwillige bijdrage 2017 
Voor de actie kerkbalans 2017 is er in totaal een bedrag toegezegd ad € 81.298. Het 
uiteindelijke bedrag dat daadwerkelijk zal worden ontvangen zal hoger zijn aangezien 
er ook kerkelijke leden zijn die hun bijdrage overmaken en geen toezeggingsformulier 
invullen.  
Voor het jaar 2017 hebben wij begroot dat er ongeveer een bedrag van € 90.000 aan 
vrijwillige bijdrage/actie kerkbalans zal worden ontvangen. 
In onze meerjarenbegroting houden wij rekening met het feit dat de kerkelijke bijdra-
ge jaarlijks een dalende trend zal laten zien veroorzaakt door o.a. een daling in het 
aantal kerkelijke leden.      
 
Voor het jaar 2016 was er een bedrag toegezegd ad € 90.907. Aan het eind van het 
jaar blijkt dat het bedrag dat daadwerkelijk is ontvangen hoger is. Er is uiteindelijk een 
bedrag ontvangen van € 99.083.   
 
In ieder geval hartelijk dank voor uw bijdrage.  
 
Actie Plaatselijk werk  
Samen met het verschijnen van dit kerkblad ontvangt u ook een acceptgirokaart 
voor uw bijdrage aan de actie plaatselijk werk. Met deze actie ondersteunen financi-
eel sterkere kerken zwakkere kerken 
 
GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
OUDEREN- GESPREKSGROEP. 
Op dinsdag 20 juni zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
Het thema zal zijn:  Ik voel me zo alleen. 
Een miljoen Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam, blijkt uit een onderzoek. 
Wat is er negatief en wat positief aan eenzaamheid 
Graag gaan we samen daarover in gesprek. 
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BIJBELGESPREKSGROEP 
Op woensdag  5 juli is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote kerk op de 
Markt.  We beginnen om 14.00 uur. 
Het thema zal zijn:  Woorden en daden. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
“WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN” 
Wim Voorbraak 
 
Hier moest ik aan denken na 10 dagen Ierland in de voetsporen van Sint Patrick. Als 
gereformeerde jongen ben ik opgegroeid met het beeld dat heiligen vooral iets 
“Rooms” was. Na 10 dagen Ierland besef ik dat heiligen ouder zijn dat het schisma van 
1054 en uiteraard nog veel ouder dan van de protestantse kerken gestart met Luther 
in 1517. Hoewel er nog steeds heiligen bijkomen zijn de oude heiligen, ons aller kerke-
lijke geschiedenis. Zij zijn inspiratiebron en voorbeeld. In Ierland kwamen we naast 
Sint Patrick, die van de zegen, Sint Columba, Sint Kevin, Sint Eric en Sint Brigida tegen 
en dan vergeet ik er vast nog wel een paar. Uiteindelijk vormden zij weer de inspiratie 
voor Sint Willibrord en Sint Bonifacius om het Christendom naar onze contreien te 
brengen. 
In deze tekst aandacht voor weer een andere heilige: Sint Christoforus, naamgever 
voor RK kerk en bijbehorende parochie. Maar ook naamgever aan de kerk op de Markt 
die in 1460 is gebouwd op initiatief van Willem van Beieren van Schagen en die in 
1895  door brand is verwoest.  Al eerder was bij monde van Ds L. Hondius in de 18e 
eeuw afstand gedaan van de naam Christoforus als naam voor de kerk op de Markt 
 “Men roept geen Heiligen aan, geen Santen en Santinnen 
Christoffel ken ik niet, ik ken alleen de Christ 
Die elders zoekt zijn heil, die heeft zijn heil vermist” 

Op 18 juni wordt op de voormali-
ge orgelzolder van de RK St Chris-
toforuskerk een nieuwe tentoon-
stelling geopend met als thema St. 
Christoforus de  patroonheilige 
van de huidige RK kerk en de 
voormalige kerk op de Markt. 
Christoforus is redelijk uniek in 
Nederland, alleen de bisschoppe-
lijke Chistoforuskathedraal en de 
kerk van Schagen zijn naar de 
heilige vernoemd. Dit alles is 
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straks te bezichtigen. Niet nieuw voor ons in de maquette van de voormalige kerk op 
de Markt. Wel nieuw zal zijn een stuk van de preekstoel uit de verbrande kerk en ook 
een beker geschonken door Willem van Beieren van Schagen aan de kerk. Speurwerk 
in archieven bracht Hans van Kampen op het spoor van een gevelsteen aan een huis 
aan de Oudewaal 32 in Amsterdam.  Bij de sloop van de kerk in 1895 is de steen mee-
genomen. Het jaartal 1761 verwijst naar een restauratie van de kerk op de Markt. 
Waarom die gevelsteen aan een huis in Amsterdam? Verzin het maar! 
Reden genoeg om de tentoonstelling in de Schagense Christoforus kerk te bezoeken. 
Open op zondag en alle westfriese folklore donderdagen. 

 ORGELBESPELINGEN WESTFRIESE FOLKLORE DONDERDAGEN 

      

  
Orgelbespeling 

 
datum thema 11:00-12:00 12:00-13:00 

 
 

29-juni Openingsdag; Oude ambachten Marion Kroon 
 

 
06-juli Dag van de dans en muziek Caroline Schaap 

 
 

13-juli Dag van het dier  Jacob Stam 
 

 
20-juli Dag van de klederdracht Jan Zwart 

 
 

27-juli Dag van het theater Frans Seydell 
 

 
3-augustus Gastdag  Ronald v Veen/Hanneke Muntjewerf 

 
 

10-augustus Dag van het kind Simon Schoon 
 

 
17-augustus Ringstekerij rond de kerk Hans Stehouwer 

 
 

24-augustus Verzameldag Ralf Nagelkerke 
 

 
31-augustus Feestelijke slotdag Sebastiaan Schippers 

  
ROMMELMARKT 
Wim Voorbraak 
 
De medewerkers aan de rommelmarkt, zaterdag voor Pinksteren, hebben weer leuke 
dagen achter de rug. Het is altijd weer plezierig om in goede harmonie met elkaar iets 
tot stand te brengen. Het blijft elk jaar weer apart: die rij mensen wachtend voor het 
hek op de opening van de markt, hopend om een slag te slaan en iets waardevols te 
bemachtigen wat aan het oog van de organisatoren van de markt is ontsnapt. Maar 
helaas, de Rembrandt of de Rietveld stoel was er dit keer weer niet bij.  
Jammer was het dat net na die opening we ook de meeste bezoekers in huis hadden. 
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Wijnand Kramer  en Maud 
Voorbraak zorgen voor de 
prijsverdeling bij het Rad 
van Avontuur 
 
De interesse voor boeken en 
CD’s bleef de hele dag en 
ook het Rad van Avontuur 
draaide ook de hele dag 
door. Gemeenteleden had-
den weer gezorgd voor taar-
ten en hartige hapjes. Deze 
keer hadden we veel aan-
loop van vakantiegangers, 

mensen die op campings aan de kust stonden, Nederlandse zowel als Duitse gasten die 
Schagen aandeden en “en passant” binnen kwamen lopen. Een van de hoofdprijzen, 
een weekend op camping “De Nollen”werd gewonnen door een mevrouw die nu ook 
op een camping stond. 
Jammer vind ik dat voor sommige gemeenteleden hun bijdrage ophoudt bij het inleve-
ren van spullen voor de rommelmarkt. Willen we wat verdienen ter ondersteuning van 
het pastoraat van onze gemeente zal er ook geld binnen moeten komen. Zelf stond ik 
met pioenrozen, de dag er voor gesneden in de buurt van Andijk. Verser kon niet en 
maar liefst 7 rozen in een bos. Toch hoorde ik regelmatig: “die rozen heb ik ook in mijn 
tuin” of “Bij Henk Bakker zijn ze goedkoper”. Een euro extra ter ondersteuning van je 
kerk moet toch kunnen denk je dan als rozenverkoper………. Aan de mensen die op de 
camping verbleven kon ik vanzelfsprekend geen bloemen kwijt. Uiteindelijk konden we 
een aantal bezoekers van de Pinkstermorgendienst er nog een plezier mee doen. 
De rommelmarkt heet dit jaar 1900 euro opgebracht. Dank aan de organisatoren An-
nemarie Ros, Louise Kooiman, Ineke Schenk en Gonnie Smit en al die andere helpers 
en sjouwers. Ook dank aan al onze sponsors en degenen die ons van “spullen”en prijs-
jes hebben voorzien.  

DAUWTRAPPEN IN HET ZWANENWATER 
Wim Voorbraak 
 
Op Hemelvaartsdag, in plaats van de kerk, de natuur in! En dat op een moment dat de 
natuur aan het ontwaken is. En dat ook nog in een natuurpark, nog geen 20 minuten 
rijden vanaf de markt van Schagen. Een idee van onze pastor Louise Kooiman uitge-
werkt door Rik Laernoes namens de de Raad van Vieren en Leren. Een groep van 30  
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gemeenteleden verzamelde zich om 6 
uur bij de ingang van het Zwanenwater, 
de meesten samen vertrokken per auto 
vanaf de kerk op de Markt, een paar op 
de fiets, Louise en Hein, haar man, zelfs 
vanuit Enkhuizen. Voor hen was het he-
lemaal vroeg dag. We troffen fantastisch 
weer en inderdaad “de dauw hing boven 
het land”, er viel wat weg te trappen!  
De groep werd in tweeën gesplitst en 
onder leiding van Bernard Lucas en Freek 
Kalsbeek, een oud gemeentelid, nu 
woonachtig in Callantsoog gingen we op 
pad, de meesten voorzien van kijker maar 
vooral ook met de oren op scherp. De 
meeste vogels deden zich vooral horen, 
een enkele keer was er een zichtbaar. De 
getrainde gidsen herkenden de verschil-
lende vogels, zelf kwam ik niet verder dan 
een koekoek, heel in de verte.  

In Ierland had ik nogal werk gemaakt van het fotograferen van een aantal wilde orchi-
deeën, mij daar uitgelegd als toch wel heel bijzonder. Twintig minuten van huis zagen 
we nu hele velden met de zelfde orchideeën. Hoe goed kennen wij onze omgeving? 
Het bleek dat de meeste van ons geen frequente bezoekers van het Zwanenwater 
waren. 
Het was nog te fris voor de libelles maar Nynke, Jitske en Jasmijn  scoorden wel een 
zeldzame pad, een beestje waarvoor elders in het land bouwprojecten worden stil 
gelegd, zie foto hierboven 
Ik refereer weer even aan Sint Patrick. De Ierse heilige ontmoette God vooral in de 
natuur, waar hij in afzondering voortdurend bad. Wij waren bepaald niet in afzonde-
ring, er werd door Jan Bruin wel 2 maal een tekst gelezen, maar verder was deze mor-
gen de natuur was overal om ons heen en wanneer je wilde kon je God er in en in el-
kaar ontmoeten.  
Na ons gezamenlijke ontbijt in het gebouwtje naast de kerk van Callantsoog begon in 
het kerkje zelf de dienst van Hemelvaartsdag. Wij hadden onze “ontmoeting met 
God”al achter de rug.  
Meer foto’s van de hand van Bote Nieuwland op de website (pagina “Hoogtepunten”) 
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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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Advertentie 

AAN 21 JAAR VESPERS IN HARINGHUIZEN IS EEN EIND GEKOMEN. 
Wim Voorbraak 
 
Het Schager weekblad kopte vandaag dat na het stoppen van de reguliere kerkdien-
sten God toch gebleven is in Haringhuizen. Daarmee is de suggestie gewekt dat God 
nu,  na het stoppen van de Vespers wel vertrokken is. In elk geval blijven de “godenzo-
nen” Rik en Adriaan nog wel wonen in Haringhuizen. Dus het valt allemaal nog wel 
mee. In het volgende kerkblad verschijnt in de serie “Gemeenteleden en hun pas-
sie”een vraaggesprek met beide Haringhuizers. 
In de laatste viering  met de gebruikelijke liturgie kwamen verschillende voorgangers 
aan  bod die betrokken waren of bij de start  en verloop van de vespers gedurende de 
21 jaar. Dit gold ook voor de zanggroepen, de Haringhuizer Cantorij en “de mannen-
groep” die speciaal zijn “opgericht”voor medewerking aan de Vespers. 
Wat mij zelf altijd inspireerde was dat het een oecumenisch gebeuren is geweest: 
Voorgangers, koren, en toehoorders kwamen uit zowel protestantse als rooms katho-
lieke hoek. Tenminste 2 keer per jaar werd er veel Gregoriaans gezongen met de Scho-
la Cantorum uit Nootdorp en het Gregoriaans koor van de Christoforus parochie. De 
bijzondere band met de inmiddels overleden musicus Willem Vogel heeft geleid tot 
een aantal op muziek gezette gedichten uit de Nederlandse literatuur. En hoogtepunt 
was ook de TV uitzending op de NCRV in 2007. De opname uit 2007 met pastor Theo 
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Vertelman  en de Schager Cantorij zou kwalitatief dit jaar opgenomen kunnen zijn . 
Helaas zijn we inmiddels 10 jaar ouder……….  Volgend kerkblad meer! 

 
Rik Laernoes en Adriaan Roodenburg zingen de zegen bij de laatste Vesper in Ha-
ringhuizen 
 
GEMEENTEREIS IERLAND (9-19 MEI 2017) 
Nico Kuin 
 
Een interconfessionele reis met 34 reisgenoten. Helaas moesten twee deelnemers zich 
op het laatste moment terugtrekken vanwege onvoorziene omstandigheden. 
De reis stond onder leiding van Louise Kooiman en onze voortreffelijke gids Annemarie 
Ros, die door haar studie aan het Trinity College hier kind aan huis bleek te zijn. Door-
dat beide dames onze reis op een eerdere datum al hadden gemaakt, waren zij prima 
voorbereid. 
In Belfast heb ik mij afgevraagd, wanneer men daar zover is, dat protestanten en ka-
tholieken er samen op uit trekken? 
Het IRA-verleden is kennelijk nog te vers, zodat men zich meer richt op de verschillen 
dan op de raakpunten. 
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De reis mag gezien 
worden als een 
soort pelgrims-
tocht, waarin St. 
Patrick een cen-
trale rol speelde. 
Met name deze 
monnik heeft het 
christendom in 
Ierland verspreid, 
zodat je zijn beeld 
overal aantreft in 
Ierland. De 17de 

maart is St. Patricksday, een nationale feestdag. 
Een paar eeuwen, voordat monniken, zoals Willibrordus, vanuit Ierland het christen-
dom op het vaste land van Europa verspreidden, had je al diverse kloostergemeen-
schappen, die zich o.a. toelegden op manuscripten. Een prachtig voorbeeld is het Book 
of Kells, dat we hebben mogen bewonderen en dat in Dublin wordt bewaard. 
 
Heel comfortabel reisden we met een bus naar Schiphol en na de onvermijdelijke con-
troles op Schiphol hadden we een soepele vlucht naar Dublin Airport. We mochten de 
klok een uur terugzetten, zodat we feitelijk een extra uur kregen. Malahide zou onze 
eerste bestemming zijn maar eerst bezochten we Malahide Castle, een prachtig histo-
risch gebouw, dat eeuwenlang in het bezit is geweest van de adellijke familie Talbot. 
Ons eerste hotel was een prima onderkomen, ook de maaltijden (diner, ontbijt) waren 
van goede kwaliteit. 
De volgende dag traden we echt in de voetsporen van St. Patrick. We bezochten de 
Hill of Slane en de kloosterruïnes Melifont Abbey, waar we onder applaus van andere 
bezoekers, gezongen hebben en Monasterboice, waar de typische Keltische kruisen en 
de toren ons nog veel te zeggen hebben. ’s Middags na de lunch gingen we op weg 
naar Belfast, waar we een onder leiding van een lokale gids een rondleiding kregen, 
die aantoonde hoe diep de haat nog zit, die tot uiting kwam door de vele muurschilde-
ringen( murials), vergelijkbaar met  de Berlijnse Muur en de Palestijnse muur in 
Bethlehem. 
Er bleef wat tijd over de stad op eigen houtje te verkennen, zodat ieder daar zijn eigen 
ervaring had. De City Hall is prachtig, maar Belfast is toch meer een industriestad. 
De volgende dag veel geleerdheid op de Queen’s University, een bezoek aan het 
prachtige Ulster Museum en een wandeling door de fraai aangelegde Botanic Gardens. 
’s Middags een bezoek aan de Titanic Experience, een futuristisch gebouw, waar we 
onder de indruk raakten van de bouw van dit reusachtige schip, dat met ijzeren disci-
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pline tot stand kwam en waar menig zweetdruppel is gevallen. Het schip en de tragi-
sche afloop spreken nog steeds tot de verbeelding. 
Vrijdag maakten we een lange busreis naar het noorden: Eerst Dunluce Castle, een 
ruïne- complex, dat strategisch heel gunstig lag, waar destijds ook een dorp gelegen 
moet hebben, maar nu een vindplaats voor archeologen is. 
’s Middags de indrukwekkende Giant’s Causeway, waar door vulkanisme allerlei grilli-
ge rotsforma-ties (basaltblokken) zijn ontstaan, die de fantasie prikkelen. Fantastisch 
te zien hoe zestig basaltzuilen van 12 meter hoog een soort orgel vormen. Met een 
audioapparaat word je wegwijs gemaakt in dit stukje natuurschoon, dat nog meer 
cachet krijgt  door de uitbundig bloeiende gaspeldoorn, een soort brem, die het land-
schap geel kleurt. 
In Downpatrick en Armagh traden we weer in de voetsporen van St. Patrick en maak-
ten we een lange busreis naar Sligo aan de westkust dicht in de buurt van de Atlanti-
sche Oceaan. Van daaruit maakten we een excursie naar Lough Derg, een klooster-
complex op een eiland, waar pelgrims blootvoets tot inkeer kunnen komen. We moch-
ten het eiland niet bezoeken, maar met een boot zijn we er omheen gevaren, zodat 
we wel een goede indruk kregen. In een speciale ruimte hebben we een gebedsdienst 
met zang gehouden, een gewijd moment. Een groep ging wandelen en een andere 
groep bezocht de pottenbakkerij in Belleek  (Belleeks Pottery). 
De weergoden waren wat ontstemd geraakt, zodat we met hevige regen Sligo verlie-
ten en ons op weg maakten naar Dublin aan de oostkant van Ierland. Intussen hadden 
de weergoden hun tranen gedroogd en maakten we een tussenstop in Kells, waar in 
een kloostercomplex het beroemde Book of Kells is vervaardigd. 
Dublin, een miljoenenstad,  blijkt een echte metropool te zijn. Door de vele bussen is 

Groepsfoto  aan het Loug Derg (op de achtergrond St Patick en het klooster op het 
eiland in het meer. 
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het straatbeeld onrustig en oversteken gebeurt veelal door rood, het is allemaal een 
beetje chaotisch. 
Velen hebben ’s avonds genoten van de typisch Ierse muziek in een van de vele pubs. 
Het Trinity College, bekend terrein voor Annemarie, is een uitgebreid universiteits-
complex met de befaamde Old Library, waar het Book of Kells  als een kostbare schat 
wordt bewaard. Met bewon-dering hebben we de vele boeken aanschouwd, die als 
het ware door vele beroemde wetenschappers worden bewaakt. Dublin was über-
haupt een stad van literaten, die beroemde dichters heeft voortgebracht, zoals Jona-
than Swift en James Joyce.  
In het Chester Beattymuseum heeft een Iers-Amerikaanse mijnmagnaat een verzame-
ling manus-cripten bijeengebracht waar je ú tegen zegt, een uiterst kostbare verzame-
ling uit allerlei geloofs-culturen. 
De vrije middag was voor elk wat wils. Wij zijn bijv. gaan speuren naar koperen pla-
quettes in het straatbeeld van Dublin uit de Ulysses van James Joyce. 
De volgende dag bezochten we de prachtige St. Patrick kathedraal. Deze kerk heeft  
een schitterend interieur met diverse standbeelden o.a. van St. Patrick en Jonathan 
Swift. In de Marsh’s Library, een soort antiquariaat, kregen we een rondleiding. Het 
blijkt dat heel wat professoren en schrijvers o.a James Joyce, hier hun kennis hebben 
opgedaan. 
Een bezoek aan de Guinnessfabrieken gaf in elk geval de gelegenheid de dorstige kelen 
te schrapen en de bovenste verdieping bood een fraai panorama van Dublin. Persoon-
lijk zal ik in Nederland geen Guinness bestellen. 
We reisden verder naar het zuiden, naar de Wicklow Mountains, een gebied, dat sterk 
doet denken aan Oostenrijk. We reden door een prachtig bloeiend landschap naar 
Glendalough, waar een van de belangrijkste kloostergemeenschappen was gevestigd, 
die vele malen door de Vikingen is geplunderd. Ook hier tref je de beroemde Keltische 

kruisen en een 
ronde toren aan, 
die ca. 30 meter 
hoog is. 
In de openlucht 
is Louise voorge-
gaan in een vie-
ring, die weer 
opgeluisterd 
werd door ge-
zang. 
Intussen waren 
we bijna aan het 

Viering in Glendalough, tussen de twee meren. 
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einde van onze reis gekomen. Nog een nachtje slapen, een bonte avond  en zoals we 
gekomen waren, vertrokken we met mooi weer uit Ierland. 
 
Tot slot: 
We verbleven in prima hotels. Tweemaal per dag een warme maaltijd was even wen-
nen. De sfeer was optimaal. Er zijn vele geanimeerde gesprekken gevoerd. 
Het Ierse landschap is afwisselend, de meidoorn en de brem stonden volop in bloei en 
door de vele hagen wordt het land doorbroken en in vakken verdeeld. 
De weergoden hebben ons gespaard, want ondanks het feit, dat het af en toe regen-
de, heeft dit ons niet gehinderd in onze activiteiten. Slechts één keer heb ik een para-
plu nodig gehad. De temperatuur, rond 15 graden, was aangenaam. 
De terugreis verliep ondanks enige turbulentie boven de Noordzee heel vlot en de 
touringcar van de fa. Van Diepen bracht ons weer veilig thuis en we mochten de klok 
weer vooruitzetten. 
Ik geloof, dat ik namens allen spreek, dat we terug kunnen zien op een boeiende reis. 
De leiding was bekwaam en deskundig. 
 

DANSEN en VECHTEN 

∙HIER ∙ STA ∙ IK ∙ 

MET MAARTEN LUTHER 

Kees van der Zwaard als Luther 

Op vrijdag 15 september komt Kees van der Zwaard - 
schrijver, scenarist, theoloog, theatermaker - naar de 
Grote Kerk in Schagen. 

Van der Zwaard geeft een bijzondere voorstelling met 
Luther in de hoofdrol. 

Uit de flyer:  
‘Een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije 
wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.’ 
In het Lutherjaar - 500 jaar Reformatie – stellen wij ons de vraag waar wij zelf staan. 
De Raad voor Vieren en Leren nodigt u, en in het bijzonder ook jongeren, van harte uit 
voor deze voorstelling. Nadere informatie volgt, maar noteert u de datum alvast in uw 
agenda. 
Datum: vrijdag 15 september 2017 Plaats: Grote Kerk Schagen Tijd: 20.00 u. 
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 NIEUW IN DE WERELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 
 
Wat zit er  voor idee achter al die mooie artikelen die je kunt kopen in een 
Wereldwinkel? Ook die in Schagen onder de toren van de kerk op de Markt. 
De rijkdom in de wereld om ons heen is oneerlijk verdeeld.  
De mensen in ontwikkelingslanden worden niet eerlijk beloond voor het werk dat ze 
doen, alle producten die ze voor ons in het noorden maken. Daar kunnen we als con-
sumenten iets aan doen! Wij, de Wereldwinkels, geloven dat we de levens van deze 
mensen kunnen veranderen als ze een eerlijke kans hebben. Dat kan door handel. 
Maar dan wel op een eerlijke manier. Door te kiezen voor een fairtrade product  help 
je een groot verschil te maken in de levens van producenten en boeren in ontwikke-
lingslanden. 
Een goed voorbeeld is het Ashanti Aardewerk. De Ashanti is een etnische groep 
afkomstig uit Ghana, een land in West-Afrika. Deze mensen verdienen hun inkomen 
o.a. door kunstnijverheid producten te maken, zoals aardewerk vazen, maskers, 
wanddecoraties en beelden. 
Of de strand- en zeedecoraties gemaakt van hout en steen afkomstig uit Indonesië. 
Ook de kleine houten dolfijnen komen uit dit land. 
Regelmatig staan op de schappen van de Wereldwinkel boodschappenmanden. Dit 
keer een variant daarop, manden met of zonder een deksel van zeegras gemaakt in 
Bangladesh, één van de armste landen op de wereld. De strengen gras worden bij 
elkaar gehouden door gedraaide stroken stof afkomstig van oude sari’s. 
Kijk voor meer informatie op: www.wereldwinkelschagen.nl 

HET LIED OP ONZE LIPPEN: ZANGMIDDAG WEESP 
 
Dit jaar op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan 
de deur van de slotkapel in Wittenberg sloeg. Sinds 31 oktober trekt een estafette een 
jaar lang van provincie naar provincie om stil te staan bij 500 jaar Reformatie en de 
actuele betekenis daarvan. In de maand juni is de beurt aan de provincie Noord-
Holland met als thema: het protestantse kerklied. Tijdens een zangmiddag op zater-

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�


   30  
  

dagmiddag 17 juni in de Grote Kerk van Weesp wordt het estafettestokje overgedra-
gen. 
Noord-Holland vraagt aandacht voor vele facetten van protestantse kerkmuziek. Koren 
zijn mooi, maar laat de gemeente vooral zelf zingen, zeiden de reformatoren. Soli Deo 
Gloria. 
 
De Hervorming heeft het kerklied aan de gemeente teruggegeven: de psalmen en vele 
nieuwe liederen. Calvijn pleitte sterk voor samenzang in de eredienst. De Schrift moest 
niet alleen uitgelegd, maar ook gezongen worden. Petrus Datheen vertaalde het com-
plete Geneefse psalter in het Nederlands. Deze berijming vond in calvinistisch Neder-
land grif ingang en heeft de kerkzang alhier sterk beïnvloed. Vanuit de reformatorische 
gedachte van het ‘priesterschap van alle gelovigen’ kregen gemeenteleden op deze 
manier een actieve rol in de eredienst. Meer dan de andere reformatoren had Luther 
een antenne voor het belang van kerkmuziek, ook instrumentaal. Hij vond dat er (na 
de theologie) geen kunst bestaat die aan muziek gelijkgesteld kan worden. Dit ver-
klaart de rijke ontwikkeling van liturgie en kerkmuziek binnen lutherse tradities. De 
prachtige Bachcantates zijn er een voorbeeld van. 
 
Programma 
Zingen met het Vocaal Theologen Ensemble onder leiding van Hanna Rijken en met 
Liedboek Sessions onder leiding van Wim Ruessink. Het Vocaal Theologen Ensemble  
plaatst liederen van Luther in hun context destijds en laat ons kennis maken met he-
dendaagse lutherse liederen. Liedboek Sessions verkent het Liedboek (2013) als veel-
kleurige inspiratiebron door liederen uit te voeren in een muzikaal gewaad van pop, 
jazz en folk. Kortom: laat u verrassen en inspireren! 
 
Waar  : Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 21, Weesp 
Wanneer : zaterdag 17 juni, 14.00-17.00 uur 
Info  : ds. Klaas Holwerda (kholwerda@kerklied.net) 
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DOSSIER VAN INLIA: 

Waar betrokkenheid en naastenliefde allemaal goed voor 
zijn 

Ze zijn maximaal gemangeld door het asielsysteem maar met hulp van de kerk in 
Papendrecht,  INLIA, Kerk in Actie en de ‘bed-bad-brood’-advocaat hebben ze het 
toch gered. De moeder en zus van Khadija Sharif uit Somalië mogen na tien jaar toch 
in Nederland blijven.  

Khadija kreeg jaren geleden een verblijfsvergunning. Ze had een huis, volgde een op-
leiding tot kraamhulp en was bezig haar leven op de rit te krijgen. Van de ene op de 
andere dag deelde ze haar huisje met haar moeder en zus, werd ze gekort op haar 
uitkering omdat ze ‘illegalen’ onderdak gaf en moesten ze met z’n drieën van 40 euro 
per maand leven.  

De moeder en verstandelijk beperkte zus van Khadija kwamen in 2007 vanuit Somalië 
naar Nederland. De IND twijfelde aan hun nationaliteit en geloofde niet dat de twee 
verwant waren met Khadija. Een simpele DNA-test had dit uit kunnen wijzen maar die 
werd niet afgenomen. Moeder en zus kwamen op straat te staan.  

Khadija nam ze in huis maar werd daarom financieel gekort. De Protestantse Kerk in 
Papendrecht trok zich het lot van de drie vrouwen aan. De kerk wees ze de weg naar 
de Voedselbank en zorgde voor aanvullende financiële ondersteuning. 

En dat bracht de rust die ze nodig hadden. Moeder Sharif wendde zich op advies van 
INLIA tot de Somalische ambassade in Brussel en wist daar een nationaliteitsverklaring 
te verkrijgen. Haar nationaliteit was dus vastgesteld. Uit het noodfonds betaalde Kerk 
in Actie een DNA-test voor moeder Sharif en zo kwam de verwantschap onomstotelijk 
vast te staan.   

Met nieuw bewijs en een nieuwe asieladvocaat die INLIA voor haar regelde, werd op-
nieuw asiel aangevraagd. Deze asielaanvraag werd ruim een jaar later ingewilligd. 
Khadija heeft haar opleiding tot kraamhulp weer opgepakt. Haar moeder, die inmid-
dels 75 jaar is, kan nog een beetje van haar oude dag genieten en haar zusje krijgt 
eindelijk de hulp en aandacht die ze nodig heeft.  

Waar betrokkenheid, naastenliefde en een goed netwerk allemaal goed voor zijn. 
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ACTIVITEITENROOSTER  JUNI-JULI-AUGUSTUS 2017 
 
17 juni zaterdag  “Het lied op onze lippen”;  Liedmiddag! 14.00 uur Grote Kerk 

Weesp  
(zie boven) 

18 juni zondag Opening Christoforus tentoonstelling 10.00 uur Christoforus 
Kerk 

20 juni dinsdag Ouderengespreksgroep: “Ik voel me zo al-
leen” 

14.00 uur Grote Kerk 

29 juni donder-
dag 

Gemeenteavond 20.00 uur Grote Kerk 

25 juni zondag Klezmaarraak. Onbekend maakt onbemind! 
Ontdek de feestelijke muziek met een lach en 
een traan. 

15.00 uur Kerkje Eeni-
genburg 

 4 juli  dinsdag  Diaconale Raad 20.00 uur  bij iemand 
thuis 

5 juli woensdag Bijbelgespreksgroep”: “Geen woorden maar 
daden 

14.00 uur Grote Kerk 

 10 juli  maandag  College van kerkrentmeesters(db) 9.00 uur  Wulpenhof 3 
 18 juli  dinsdag   College van kerkrentmeesters 20.00 uur   Grote Kerk 
 20 juli  donder-

dag 
 Pastorale Raad 19.30 uur   Grote Kerk 

6 september  woensdag avond ouderenbezoekesters Diaconie 19.30 uur Grote Kerk 
15 september vrijdag Luther voorstelling met Kees van der Zwaard 

in de rol van Luther 
20.00 uur Grote Kerk 

29 november woensdag avond ouderenbezoeksters diaconie 19.30 uur Grote Kerk 
18-20 augustus: Grace festival, Paasheuvel Vierhouten. Doelgroep zijn jongeren, 

gezinnen zijn ook welkom. Meer info op onze site op de pagina “Regio” 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij het graf van St. Patrick in 
Downpatrick 
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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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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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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	  	  
	  

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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