
ONZE KERK

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

H
E

R
V

O
R

M
D

E
 G

E
M

E
E

N
T

E
 S

C
H

A
G

E
N

 C
.A

.
G

E
R

E
F

O
R

M
E

E
R

D
E

 K
E

R
K

 S
C

H
A

G
E

N
 E

.O
.

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

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen
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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. 
 
INTERIM 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                             0613614761   
    
 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 

Jan Bruin 
 
Enkele weken geleden wandelde ik van het parkeerterrein bij Albert Heijn naar de 
kerk. Het was zondagochtend tien over negen. De kerkklok  luidde verwelkomend. Ik 
liep tussen de kramen door die in orde gebracht werden door de kooplui. In mijn hand 
het liedboek. Vreemde situatie: Kerk en straat. Ook vervreemdend. Er loopt een man 
helemaal gericht op een stichtelijk uur. Omringd door commercie. "Waarom doe ik 
dit", ging er door mij heen. Waarom ga ik elke zondag naar die speciale plek, die bij-
zondere bijeenkomst. Wat maakt, dat ik me nu vervreemd voel van mezelf, van de 
wereld van de kerk en van de straat? Afgezien van de boosheid die er in me opkomt, 
als ik weer eens niet vrijelijk de kerk kan binnengaan, doordat de ingang bijna geblok-

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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keerd is. Een stemmetje zegt: Is het niet altijd zo geweest, dat het wereldse zich in de 
buurt van de kerk afspeelt? Is het woord kermis niet afgeleid van het woord kerkmis?   
Een antwoord kreeg ik vrijwel onmiddellijk in de preek die gehouden werd en de liede-
ren die de predikant had gekozen. En een vervolg van een antwoord kwam in de preek 
van ds Lamsma op 3 september.  Een antwoord dat geen antwoord is. Omdat we niet 
zozeer een antwoord  nodig hebben. Maar wel, dat we leren om de juiste vragen te 
stellen. Vragen die ons brengen bij de kern van ons geloven. 
Kern van de eerste preek was: Ik weet eigenlijk niets. Alle dingen, geloofswaarheden, 
die we van oudsher hebben geleerd, vallen weg. We hebben over alles onze twijfels. 
We moeten er maar op vertrouwen dat het goed komt. Of zoals iemand  die ging ster-
ven zei: "Geloven is hopen." Dat is een houding niet meevalt, als je alles in de hand 
wilt houden. Het betekent dat je je toevertrouwt aan de Ene. Aan de bron van liefde, 
licht en leven. We zongen dit lied aan het einde van de dienst. (lied 793) 
Toen ik tussen de kramen doorliep overkwam me dat gevoel: Wat doe ik hier eigen-
lijk? En in de dienst van 3 september kwam het weer terug. Ds Lamsma noemde veel 
van de wereldse zaken op, die ons bezighouden, overvallen en verleiden. Je hebt geen 
keus. Je moet er wel in meegaan. De wapenwedloop, het loslaten van de rustdag, de 
individualisering, de verleiding van reclames, de leugens die presidenten vertellen. Je 
hebt geen keus.  
Je hebt als christen wél een keus. Tegen de stroom in kies je voor vrede en gerechtig-
heid. Voor de bron van liefde, licht en leven. Dat kan pijn en lijden inhouden. Het is 
niet altijd gemakkelijk. Maar het houdt je wel levend. Door pijn en miskenning heen 
leer je telkens opnieuw de juiste vragen te stellen. 
 
KERKDIENSTEN 

Zondag  17 september 2017 Oecumenische Dienst 
Grote Kerk  
10.00  uur   Catechete Mw. M. Wildeboer en pastor Mw. L. Kooiman 
Eén collecte   nader te bepalen 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
autovervoer  fam. Nicolai 
Er is crèche, “Kom in de kring”, nevendienst en tienerdienst 

Woensdag 20 september 2017 
Zorgcentrum De Bron, dienst vervalt 
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Donderdag  21 september 2017 
Zorgcentrum de Caegstaete, 10.45 uur Pastor Mw. L. Kooiman 

Zondag  24 september 2017, startzondag 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. W. Andel en pastor L. Kooiman 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Nellie Meijnikman 
Gastheer   Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Jos en Maria Vogelsang 
autovervoer  fam. van der Woude 
Er is crèche en nevendienst. 

Woensdag 27 september 2017 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur Pastoor J. v.d. Stok 

Zondag  1 oktober 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. R. Basten,  Sint Pancras 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Stijn Meijer 
Gastvrouw   Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Dick Broekema en Therese Coret 
autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche, “Kom in de kring”, nevendienst en tienerdienst 

Woensdag 4 oktober 2017 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur: Dhr. A. Rodenburg. 

Zondag  8 oktober 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Mw. Ds A. Groenendijk, pastor MCA Alkmaar 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
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Lector   Jan Bruin 
Gastheer   Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Gerrit en Jelly Leijnse 
autovervoer  fam Schenk 
Er is crèche, en nevendienst. 

Woensdag 11 oktober 2017 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur Pastoor J. v.d. Stok 

Zondag  15 oktober 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. W. Andel, bevestiging en afscheid ambtsdragers 
Eén collecte   WERELDDIACONAAT 
Organist   Caroline Schaap 
Lector   Annemarie Ros 
Gastvrouw   Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door ?  en Erwin Kloosterman 
autovervoer  fam. de Visser 
Er is crèche, “Kom in de kring”, nevendienst en tienerdienst 

Woensdag 18 oktober 2017 
Zorgcentrum De Bron, dienst vervalt. 

Donderdag 19 oktober 2017 
Zorgcentrum de Caegstaete, 10.45 uur: Dhr. J. Bruin 
 
Zondag  22 oktober 2017 
Grote Kerk 
9.30 uur   Drs J. Prij, Rotterdam 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Adriaan Rodenburg 
Gastvrouw   Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
autovervoer  fam. Van Zanten 
Er is crèche, en nevendienst. 
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Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Pastor Mw. L.Kooiman 
Organist  Ed van Loon 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Arjan Plomp 
 

  

17 september Jeremia 38:1-13 Jeremia in de waterkelder 
24 september Jeremia 42:1-43:7 De vlucht van de Judeeërs naar Egypte  

1 oktober Lucas 7:11-17 De jongen uit Naïn 
8 oktober Lucas 17:11-19 Tien melaatsen worden rein 

15 oktober Lucas 18:1-8 Volhouden bij de rechter 
 

  

 
Foto: De zomer is 
voorbij! Tien donder-
dagen na elkaar trok 
een stoet Westfrie-
zen , lopend of per 
wagen rond de kerk. 
Anders dan bij  
Jericho,  is de kerk 
gelukkig weer blijven 
staan 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak en 
Nelie Wagenaar 
 
De oecumenische 
dienst begint om 
10.00 uur.  Over de 
startdienst, de week 
erna, leest u verderop 
in dit blad. Wat be-
treft lengte en kin-
deractiviteiten wordt 
het een gewonen 
dienst. De 
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(her)bevestiging van ambtsdragers is op 15 oktober. De dienst in Eenigenburg is daar-
om een week later dan eerder aangekondigd. Zondag 22 oktober, om 10.30 uur is er in 
het kerkje van Eenigenburg een kerkdienst “tussen kerk en kunst”. Pastor Louise 
Kooiman gaat voor en dhr. Ed van Loon bespeelt het orgel. Medewerking verleent de 
kunstenaar Wim Meyles, beeldhouwer in hout en daarnaast schrijver van boeken met 
woordspelingen, korte verhalen, sprookjes en fabels. Een voorbeeld van “Nederleuks”: 
                                                                Rozen verwelken,  
                                                                schepen vergaan: 
                                                                koop dus geen bloemen 
                                                                en vlieg voortaan. 
Men kan zijn creaties vinden op www.wimmeyles.nl en iedereen is welkom op 22 ok-
tober in Eenigenburg.    
 
MEELEVEN   
Louise Kooiman 
 
Wij leven mee met Wouter Vrolijk, Lijsterbesweg 37, 1744 LK Sint Maarten. Hij is re-
cent gevallen met de fiets en wij hopen dat hij na zijn ziekenhuisopname weer goed 
mag herstellen. Heel veel sterkte en beterschap gewenst. Wij leven mee met Dineke 
Dekker, Lindelaan 63, Zij is nu opnieuw in een traject van therapie terecht gekomen. 
Wij wensen Dineke en Ger en allen die om hen heen staan heel veel sterkte. Wij leven 
mee met Johanna Meijer, Albert Cuijpstraat 17, Johanna heeft een operatie gehad en 
is nu bezig te herstellen. Dat zij allen zich gedragen mogen weten door de God; Ik zal 
er zijn.  
In onze gemeente zijn er nog meer mensen die ziek zijn of waar zorg is om hun ge-
zondheid, en die wij hier niet bij name noemen. Veel sterkte toegewenst en beter-
schap. 

VAN DE INTERIM PREDIKANT 
Wim Andel 
 
Startzondag 24 september. Grote Kerk, 9.30 uur 
 
Thema: De kerk: daar zit muziek in!  
Aan het begin van het winterseizoen staat onze jaarlijkse Startzondag weer gepland. 
Zoals eerder gemeld willen we dit keer aandacht besteden aan de verschillende mu-
zieksoorten 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!  

http://www.wimmeyles.nl/�
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Wat vinden we van de verschillende soorten muziek bij het delen van ons geloof?, zal 
op deze zondag dan het gespreksonderwerp zijn.  
We hebben diverse liederen ontvangen en vragen nu nog aandacht voor het volgende 
idee vanuit de landelijke kerk: 
Het zou prachtig zijn als je als geregelde kerkganger iemand weet mee te nemen die 
niet zo vertrouwd is met de kerkdienst. Daarvoor ontvingen we de volgende tips: 
 
Hoe nodig ik iemand uit om op startzondag mee te gaan naar de kerk?  
Ik wil best iemand uitnodigen, maar hoe doe ik dat? Dat is een vraag die gelijk bij ons 
opkwam. Het is heel spannend iemand uit te nodigen een keer mee te gaan naar een 
kerkdienst 
 We geven vijf tips.:  

1. Denk goed na over wie je uitnodigt. Mensen uitnodigen met wie je weinig re-
latie hebt, werkt meestal niet. Het gaat om buren, kennissen vrienden die niet 
(meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen. 

2. Houd de uitnodiging luchtig, vrijblijvend; Zou het je wat lijken om een keer 
mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag 
is speciaal voor gasten. 

3. Nodig mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus. 
4. Vertel erbij dat er niets van hen verwacht wordt en dat ze kunnen gaan `zoals 

ze zijn. 

Succes is niet als mensen ´ja` zeggen, `Nee`is ook een antwoord 

ACTIVITEITENGIDS. 
Wijnand Kramer 
 
Op startzondag zal de nieuwe activiteitengids weer gewoonte getrouw worden aange-
boden. Voor de kerkgangers zal er een gedrukt exemplaar zijn voor de niet kerkgan-
gers zal getracht worden een PDF via de kerkblad mail verspreid te krijgen. Deze gids is 
een bewaarexemplaar voor het gehele jaar, dus bewaar deze goed. Natuurlijk zal er 
ook in ons kerkblad kenbaar gemaakt worden welke activiteiten aan bod komen of 
speciale aandacht vragen. 
Zo is er al een activiteit voor de gids uitkomt: vrijdag 15 september een avond rond 
Maarten Luther: Hier sta ik door Kees van der Zwaard. Als u nog geen kaarten hebt 
gekocht, zoek dan Rik Laernoes even op in de kerk of mail hem. 
Raad van Vieren en Leren 
 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=wFxWS6vQ&id=F7A16DCBE94420717625D9AB21FDB0D12E7ADA79&thid=OIP.wFxWS6vQKbTCrriA08lZswDTEs&q=vraagteken&simid=607998312312406824&selectedIndex=25&qpvt=vraagt�
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VAN DE KERKENRAAD 
Jan Prij, scriba ad interim 
 
In de afgelopen periode was er een kerkenraadsvergadering op 6 september. Naast 
allerlei lopende zaken kwamen de volgende onderwerpen aan de orde die we wat 
nader zullen toelichten. 
Aanvangstijden van de kerkdiensten 
Hoorzitting over de kerkgrens tussen de PGH en PGS 
Wijzigingen in de kerkorde 
Bevestiging en afscheid van ambtsdragers 
Ad 1 Aanvangstijden kerkdiensten 
Op een van de laatstgehouden gemeenteavonden is besloten om over dit onderwerp 
een enquête te houden. De resultaten van deze enquête zijn bekend en verwerkt. In 
totaal zijn 99 enquêtes ingeleverd; 79 zijn online binnengekomen, 11 per brief bij Pau-
lien Knol en 9 per brief bij Wieb Koedijk. De uitkomsten zijn samengevat in onder-
staand overzicht: 

Optie Eerste voorkeur Tweede voorkeur 
Altijd om 9:30 35 18 
Altijd om 10:00 39 22 
Afwisselend 26 52 

 
Uit de resultaten blijkt geen duidelijke eerste voorkeur voor een begintijdstip. De ver-
schillen zijn niet echt significant. Wel is er een duidelijke tweede voorkeur voor het 
begintijdstip. 
De kerkenraad besluit dan ook om weer wisselende tijdstippen te kiezen. Opdat over 
het moment van wisselen zo min mogelijk verwarring ontstaat besluiten we dit te la-
ten samenvallen met het wisselen van zomer- en wintertijd dus tijdens de zomertijd 
beginnen we om 9:30 uur en tijdens de wintertijd om 10:00 uur.  
Dit betekent dat we vanaf 29 oktober, wanneer de wintertijd ingaat, beginnen om 10 
uur. Vanaf 25 maart 2018 beginnen we weer om 9:30 uur.  
De kerkenraad realiseert zich dat er ook tegen dit voorstel bezwaren zullen zijn maar is 
er van overtuigd dat de ‘pijn’ op deze wijze eerlijk verdeeld is.  

Ad 2 Hoorzitting over de grens van de PGS en PGH.   
Al jarenlang, in feite al sinds de fusie tot de PKN in 2004, zijn er namens onze kerken-
raad gesprekken gevoerd met afgevaardigden van de gereformeerde kerk (GK) van 
Dirkshorn over de grens tussen onze gemeente (PGS) en de grens van de GK van Dirk-
shorn en daarmee met die van in de toekomst te vormen Protestantse Gemeente Ha-
renkarspel (PGH). Dit is lastig gebleken omdat de grenzen van de GK van Dirkshorn en 
die van de Hervormde gemeente Schagen c.a. niet samenvallen. Dit houdt in dat een 
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deel van het ‘gebied’ van de ene kerk ligt op het geografisch gebied van de andere. 
Concreet: Sint Maarten behoort tot de GK van Dirkshorn maar ook tot de HG te Scha-
gen c.a. Tot een duidelijke overeenstemming hebben de gesprekken nooit geleid. We 
hebben dat lang laten rusten omdat er geen praktische bezwaren aan kleefden en de 
fusie in Harenkarspel werd vertraagd. Om die reden bleven we als gemeente heel lang 
een gefedereerde gemeente ofwel een Protestantse Gemeente in wording. Dit veran-
derde toen het ledenadministratiesysteem van de PKN bij de ontwikkeling van dit sys-
teem geen ondersteuning meer gaf aan de gefedereerde gemeenten. We hebben toen 
de classis gevraagd de grens van de PGS vast te stellen. Die heeft dit gedaan en be-
paald tot de huidige grens, echter wel met de opmerking dat de grens opnieuw vast-
gesteld zou moeten worden als de GK te Dirkshorn zou besluiten met de Hervormde 
gemeente van Warmenhuizen/Dirkshorn te fuseren tot een Protestantse Gemeente. 
Dit is nu aan de orde en aan het Breed Moderamen van de classis is gevraagd die grens 
vast te stellen. Ze heeft hiertoe een hoorzitting georganiseerd om gemeenteleden de 
kans te geven hun mening kenbaar te maken over de nog vast te stellen grens tussen 
beide gemeenten.  
Na deze korte inleiding worden onder meer nog de volgende opmerkingen gemaakt 
door de kerkenraadsleden.  
i) De bedoeling van de hoorzitting is het horen van meningen en opvattingen. Er is 

geen discussie. Het besluit over de grens zal worden genomen in de vergadering 
van het BM op dinsdag 12 september. 

ii) Het BM heeft een eerder besluit over de grens teruggetrokken vanwege ernstige 
bezwaren van onze kerk. Zie hiervoor Onze Kerk van mei 2017. 

iii) Met name de hervormden hechten zeer aan de historische band met hun kerk. 
Ze vinden het vreemd dat een kerk en kerkhof van de ene gemeente zou komen 
te liggen op het grondgebied van een andere. Kerkordelijk zou dit wel toegestaan 
zijn maar wat is de zwaarwichtige reden om dat te doen? 

iv) Kunnen we het besluit niet uitstellen tot we in de toekomst één grote protes-
tantse gemeente worden waarvan de grens samenvalt met die van de burgerlijke 
gemeente Schagen. Dit is lastig omdat PGH per 1 januari 2028 wil fuseren en er 
dan een eenduidige grens moet zijn.  

v) Verschillende leden van onze gemeente uit Sint Maarten zullen de hoorzitting 
bijwonen.   

Deze hoorzitting was op 7 september. Een verslag hiervan staat elders in dit nummer.  
 
Ad 3 Aanpassing Kerkorde 
Als een gevolg van Kerk 2025 moet de Kerkorde op verschillende punten worden aan-
gepast. Dit voorjaar is een eerste set van wijzigingsvoorstellen behandeld en nu ligt 
de tweede set voor. Jan Prij, die samen met Arjan Plomp een voorlichtingsavond over 
de voorstellen heeft bijgewoond geeft een korte toelichting.  
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Voor verschillende KR leden is de meegeleverde tekst niet soepel te lezen; vooral 
vanwege de veel gebruikte afkortingen. Vervolgens bespreken we de 10 kernpunten 
van de wijzigingsvoorstellen. In grote lijnen staan we achter de voorstellen omdat ze 
de plaatselijke gemeente iets meer ruimte geven dingen te regelen. Er zijn de volgen-
de opmerkingen: 
i) Dat een deel van de regelgeving die nu in ordinanties wordt vastgelegd wordt 

ondergebracht bij de generale regelingen is begrijpelijk omdat het wijzigen dan 
eenvoudiger en sneller kan. Dit betekent echter ook dat de invloed van de ge-
meenten dan zeer beperkt is. De kerkenraad vindt het in de voorgestelde geval-
len wel acceptabel omdat het enkel gaat om technische kwesties. De meer prin-
cipiële kwesties blijven in de ordinanties. 

ii) Het geven van vrijheid aan een gemeente betekent dat er ongelijkheid tussen de 
ene en andere gemeente ontstaat. Opgemerkt wordt dat dit ook nu al zo is. In de 
ene gemeente gaan bijv. kinderen aan het HA en in een andere niet. Dit hoeft 
geen problemen te geven. 

iii) Dat, in analogie met de kerkrentmeesters, ook een niet ambtsdrager lid van het 
CvD kan worden is prima maar de naam die hiervoor wordt gesuggereerd ‘diaco-
nale rentmeester’ leidt tot verwarring met de bestaande naam kerkrentmeester. 

De gemaakte opmerkingen zullen worden doorgegeven aan de classis. 

Ad 4 Aftredende en te bevestigen ambtsdragers  
Op basis van het huidige rooster van aftreden is de ambtsperiode van Ilse Broeksma, 
Jan Bruin, Wieb Koedijk, Jan Prij, Trudy Tuinstra en Huib Wagenaar verstreken.  
Ilse is herkiesbaar maar heeft zich gezien haar drukke werkzaamheden besloten niet 
herkiesbaar te stellen. Jan Bruin en Jan Prij zijn 12 jaar ambtsdrager geweest en der-
halve niet meer herkiesbaar. Wieb Koedijk en Trudy Tuinstra zijn herkiesbaar en wil-
len bijtekenen voor een nieuwe periode.  
Huib Wagenaar is ook herkiesbaar en wil bijtekenen voor een periode van 2 jaar.  
De dienst waarin van de aftredende ambtsdragers Ilse, Jan en Jan, afscheid wordt 
genomen is 15 oktober. De herbevestiging van Wieb, Trudy en Huib vindt ook in deze 
dienst plaats.  
Dan zal in deze dienst ook Arjan Plomp, die nu jeugddiaken is, worden bevestigd als 
ouderling-scriba.  
Tevens wordt voorgesteld om Heleen van Zanten te bevestigen als diaken. Er zijn nog 
gesprekken gaande met een gemeentelid om ambtsdrager voor de jeugd te worden. 
 
Dan nog een laatste opmerking tijdens de rondvraag die ik graag wil doorgeven. Trudy 
en Johan Tuinstra hebben jarenlang de zondagse mededelingen gemaakt en zorgge-
dragen voor de vermenigvuldiging. Ze hebben na ampel overleg besloten hier per 1 
januari 2018 mee te stoppen. De verplichting gaat toch teveel worden. We zijn dank-
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baar dat ze het zo lang hebben volgehouden en zullen proberen een opvolger te vin-
den. Mocht u als lezer dit willen doen, eventueel samen met een ander, meldt u dan 
bij Trudy of ondergetekende. 
 

HOORZITTING BREED MODERAMEN OVER KERKGRENZEN 
Wim Voorbraak 
 
Afgelopen week fietste ik over de 
Killemerweg, de kortste verbinding 
tussen Valkkoog en Stroet, naar het 
Trefpunt, het ontmoetingscentrum 
van de Gereformeerde Kerk van 
Dirkshorn. Reden van mijn fietstocht 
was de hoorzitting van het Breed 
Moderamen van de Classis Alkmaar 
over de kerkgrenzen tussen de 
nieuwe gemeente protestantse 
gemeente Harenkarspel en de pro-
testantse gemeente Schagen. Ik was 
nieuwsgierig hoe zo’n bijeenkomst 
verloopt om u daarover dan later als 
lezer verslag te doen.  
Het breed moderamen bestaat uit 5 
personen waarvan Jan Prij als voorzitter en Siep Rienstra als secretaris het meest be-
kend zijn. Daarnaast maken nog een dominee, een diaken en een rentmeester deel uit 
van het gezelschap. Deze 5 personen acteerden, als een soort jury tegen wie iedereen 
zijn zegje kon doen. Op 12 september volgt dan een uitspraak waartegen geen beroep 
meer mogelijk is. 
Juist de Killemerweg speelt een belangrijke rol. Ze is de beoogde grens  met de PG 
Harenkarspel, voorgesteld door de PGSchagen Het gebied westelijk van deze weg 
heeft een historisch band met de vroegere Nederlands Hervormde Kerk van Schagen 
en omvat de dorpen Valkkoog, Sint Maarten en Eenigenburg, het kerkje in Eenigen-
burg en de begraafplaatsen rond de kerkjes van Valkkoog en Eenigenburg.  
 
De meeste insprekers, 15 in getal, allemaal gereformeerd, niet één hervormd lid van 
de kerk nieuw te vormen kerk PG Harenkarspel was aanwezig-  pleitten voor opname 
van St. Maarten, Eenigenburg en Valkkoog, binnen de grenzen van de per 1 januari 
2018 nieuw te vormen PG Harenkarspel. Zij deden, ieder voor zich, een dringend be-
roep op het BM. Na het besluit tot fusie van gereformeerd Dirkshorn met hervormd 
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Dirkshorn-Harenkarspel en het sluiten van hun Gereformeerde Kerk, “trekken” ze als 
gereformeerde gemeenschap nog een verandering, een afsplitsing van gereformeerd 
Sint Maarten niet meer. Ook al geldt de wijziging in de praktijk alleen voor alleen maar 
voor nieuwe leden. Het gaat ons leden kosten, waarschuwen zij.!  
 
Er waren ook vier a leden van de PG Schagen aanwezig, waarvan 3 woonachtig in Sint 
Maarten of Valkkoog. Drie van hen spraken ook in. Eén van hen, ooit betrokken bij het 
samengaan van Eenigenburg en Sint Maarten bij Schagen drong vooral aan op een 
zorgvuldige aanpak, met respect voor elkaar, in de geest waarin ook eerder fusies in 
dit gebied tot stand waren gekomen. Een ander lid gaf aan, zich neutraal op te stellen 
en lid van die PG te worden waarbij hij wordt ingedeeld. Met andere woorden het BM 
beslist tot welke kerk hij na 1 januari gaat behoren.  
 
Ikzelf, bij gebrek aan andere insprekers uit Schagen, heb aan het BM verteld dat ik het 
heel inconsequent zou vinden wanneer gemeenteleden woonachtig rond de kerkge-
bouwen in Eenigenburg en Valkkoog geen meer lid zouden zijn van de PG welke in hun 
dorp kerkje en begraafplaatsen open houdt. Immers wanneer je onderhoud, vieringen 
en concerten in het kerkje van Eenigenburg en onderhoud van de begraafplaatsen wil 
continueren is dit mede een zorg van direct omwonenden. Koppel je dit los van elkaar, 
houdt je een paar enclaves over, waarvoor vanuit Schagen steeds minder interesse zal 
zijn wanneer de huidige generatie vrijwilligers stopt.  
Het was dus een avond van emotie vs. ratio. Met veel in getal heeft gereformeerd 
Dirkshorn geprobeerd het BM te overtuigen. Het is nu aan het BM een uitspraak te 
doen. Ik benijd het BM niet.  
 
Tegen de mensen uit Dirkshorn  zou ik willen zeggen: mocht de uitspraak van het BM  
hun straks teleur stellen: ik heb mede een gereformeerde kerk in Schagen helpen op-
bouwen en later weer afbreken, ik kerk nu al weer jaren met plezier in de Grote Kerk 
op de Markt in Schagen. Of je je “happy”voelt wordt uiteindelijke niet bepaald door  
een kerkgebouw maar door de mensen die je daar ontmoet en met wie je samen 
mooie dingen doet, de één meer, de ander minder geïnspireerd door de Geest , maar 
vooral samen, over kerkgrenzen heen. En dat zit in Dirkshorn wel goed gezien de ijver 
waarmee ze voor hun zaak hebben gepleit.  

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak 
 
De afgelopen maanden hadden wij, zeer tot ons genoegen, regelmatig gasten in ons 
midden. Dat is natuurlijk de manier om te laten zien dat wij een gastvrije gemeente 
zijn. Voor die mensen hebben wij dan ook een paar jaar geleden nieuwe liedboeken 
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aangeschaft. Afgelopen zondag ging het maar net goed. Alle liedboeken waren op. Dat 
komt omdat ook eigen gemeenteleden deze boeken gebruiken. Dat is deels te begrij-
pen, ons liedboek is best een dik boek om mee te nemen maar er moeten wel boeken 
blijven voor de gasten. Een oplossing is om het door u zelf aangeschafte liedboek, dat 
waarschijnlijk toch ergens op een plank ligt, vast in de kerk neer te leggen. Dan hoeft u 
zich niet bezwaard te voelen als u een liedboek uit de kerk gebruikt. Zet uw naam er 
in, het blijft uw liedboek, en u heeft er een op zondag tot uw beschikking. Bedankt 
alvast. 
 
Wat verder opviel was dat er mensen zijn die er voor zorgen dat onze gasten inder-
daad een liedboek aangereikt krijgen. Vaak denkt men dat wij een complete liturgie bij 
de deur aanreiken, maar dat is zoals u weet niet het geval. Bedankt voor uw oplet-
tendheid! 
 
Zondags hebben wij bij de deur altijd een gastvrouw of gastheer staan die samen met 
de 2e ouderling iedereen ontvangt. Een van die gastheren is Geert Bakker. Geert heeft 
echter aangegeven niet meer zo lang te kunnen staan en stopt dan ook per 1 januari 
as. U begrijpt: Wij zoeken een vervanger voor hem. Als dat er meerderen zijn, dan 
bent u minder vaak aan de beurt. Ik hoop op wat reacties! avoorbraak@ziggo.nl of tel. 
213665. En Geert erg bedankt voor je jarenlange inzet! 

 

INLOOPOCHTEND 
Annemarie Voorbraak 
 
Al een paar jaar houden wij de 1e woensdagochtend  van de maand de kerkdeuren 
open voor een ieder die het gezellig vindt om even een kopje koffie te drinken en/of 
een praatje te houden. In de maanden juli en augustus is het gelijk met de folklore-
markten. Nu wil het maar niet zo erg vlotten met de aanloop. Hoewel het ook gezellig 
is met een paar mensen, er ontstaan fijne en leuke gesprekken, zou toch wat meer 
belangstelling op prijs worden gesteld. Deze week kwamen er regelmatig nog vakan-
tiegangers binnenlopen. Ook dan ontstaan leuke gesprekken hoewel dat in een 
vreemde taal niet altijd meevalt. Toch kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken 
dat ook in Schagen mensen zijn die veel alleen zijn en een praatje op zijn tijd wel kun-
nen waarderen. Dus zou ik zeggen: schroom niet. Het is helemaal vrijblijvend. U komt 
en gaat wanneer u zin heeft. Doet U mee? U bent van harte welkom elke 1e woensdag 
van de maand.  
De eerstvolgende keer is op 4 oktober, vanaf 10.00 uur. De koffie staat klaar. 
 

mailto:avoorbraak@ziggo.nl�
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Advertentie 

 

TWEE THEMA-AVONDEN LIEDCULTUUR 
Wim Andel 
 
Na de Startzondag met het thema “De kerk: daar zit muziek in!” in vervolg daarop 
enkele avonden waar we onze voorkeuren op een bijzondere manier aan de orde zul-
len stellen.  
Maandag 2 oktober, van 20.00 – 21.30 uur: 
Met medewerking van Wijnand Kramer en de Cantorij.  
Woensdag 18 oktober, van 20.00 – 21.30 uur: 
Muziek, zingen en spreken over onze muziekvoorkeuren. Sommige liederen van de 
Startzondag zullen de revue passeren.  
 
Opgave bij ds. Wim Andel, w.andel@pkn.nl / 0515 469506  Echter: mocht je vergeten 
zijn je op te geven, dan ben je toch van harte welkom!  
 
  

mailto:w.andel@pkn.nl�


   16  
  

Uit de activiteitengids: 
Wil je vorm en inhoud geven aan eigentijdse kerkdiensten dan ontkom je er niet aan 
om aandacht te hebben voor diverse liedculturen. In onze protestantse erediensten 
zijn we gewend dat de traditionele en klassieke liederen de boventoon voeren. Toch 
zien we ook in het nieuwe Liedboek wat moderne varianten van liedcultuur verschij-
nen. Tevens merken we dat er vanuit sommige jongere kerkgangers de vraag naar 
Opwekkingsliederen opklinkt. Daarnaast is sinds de jaarlijkse “The Passion” het besef 
breed doorgebroken dat er in veel popsongs religieuze elementen zitten die goed 
bruikbaar zijn in gelovige ontmoetingen. Hoe je omgaat met deze diversiteit is een 
vraag die op deze avonden om een antwoord vraagt. We luisteren naar muziek, gaan 
samen zingen en bespreken hoe dit alles dienstbaar kan zijn aan het vormgeven van 
onze kerkdiensten.  
 

  
 
Foto: Links van organist Sebastiaan Schippers is het nieuwe beeldscherm te zien  waarmee de 
organist zicht heeft op dat wat in de kerkzaal gebeurt. Hij of zij kan kiezen tussen 2 camera's, 
richting spreekstoel en juist van de preekstoel af. Camera’s en beeldschermen zijn bijeenge-
bracht door de verkoop van tassen en ander handwerkprodukten. 
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Financiële administratie, Jaarrekening, Salarisadministratie,
Belastingaangifte en Advies

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

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

en kerkzaal voor concerten, 
bijeenkomsten e.d. (350 p.). 
Voor informatie en reservering kunt u 
contact opnemen met 
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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GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
Ouderengespreksgroep 
Op dinsdag 14 november zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL 
zaal. 
Het thema zal zijn:   Luther 
Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen presenteerde.  
Dit is het begin van de reformatie. Wie was Maarthen Luther.? 
Een man met schijnbare tegenstellingen? En wat heeft dit voor ons allen betekend? 
Graag gaan we samen daarover opnieuw in gesprek. 
  
Bijbelgespreksgroep  
Op woensdag 13 september is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote Kerk op de 
Markt. We beginnen om 14.00 uur. 
Het thema zal zijn: Recht en gerechtigheid  
Iedereen is van harte welkom.   
 
Rouwkring. 
 
Zeven maal om de aarde te gaan,als het zou moeten op handen en voeten; 
zeven maal, om die ene te groeten die daar lachend te wachten zou staan. 
Zeven maal om de aarde te gaan. 
Zeven maal over de zeeën te gaan, schraal in de kleren, wat zou het mij deren, 
kon uit de dood ik die éne doen keren. Zeven maal over de zeeën te gaan... 
zeven maal, om met zijn tweeën te staan. 
 
Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis en verandering in ons le-
ven. Hoe we hier op reageren en hier mee omgaan is heel persoonlijk. Het voelt als 
een diepe pijn die in je snijdt. Het is of de wereld stilstaat waarbij alle zin en glans uit 
het leven wegvloeit.  De tijd van leegte en gemis is verbonden met herinnering, stilte, 
heimwee of soms ook met boosheid en opstandigheid.   Hoe mensen met dit verlies 
omgaan is ingewikkeld en vaak eenzaam. Een eenzame strijd van vallen en opstaan en 
soms heel moeizaam doorgaan.  
Daarom wordt er het komend seizoen een groep rondom rouw gestart, voor mensen 
die een dierbare hebben verloren. Samen komen om je verhaal met anderen te delen, 
ervaren dat het heilzaam kan zijn om je erkent te voelen in je verdriet, om het niet 
weg te stoppen en op te kroppen. Misschien samen te spreken over je twijfels en vra-
gen. Met elkaar in gesprek omtrent de weerbarstigheid van ons bestaan. Samen zoe-
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ken naar waar we elkaar kunnen steunen. Deze bijeenkomsten zullen, evenals voor-
gaande jaren, gegeven worden in de Grote Kerk op de Markt in Schagen en geleidt 
worden door Pastor Louise Kooiman. Wie er belangstelling heeft voor deze kring kan 
zich opgeven bij pastor Kooiman op onderstaand telefoonnummer. De kring zal, bij 
voldoende deelname, ongeveer begin december van start gaan en bij voorkeur over-
dag. We willen om de twee weken zes tot acht keer bij elkaar komen. Wilt u zich opge-
ven of heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar: Louise Kooiman tel. 0228-592970 
 
STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË 
Leo Witte 
 
Uiterlijk maandag 4 september moet de kopij ingeleverd worden dus als u dit leest zijn 
er al een aantal dingen gebeurd die nu nog moeten gebeuren. Ik zit dus een beetje 
met toekomstige en verleden tijd te knoeien. 
Woensdag 23 augustus is met hulp van een aantal vrijwilligers de vrachtwagen weer 
geladen voor Cristuru Secuiesc. Er is 50 m3 ingeladen, de vrachtwagen kan zelf 105 m3 

hebben en wordt ergens anders bijgeladen. Door medische problemen bij de hoofd-
persoon was de week daarna geen mogelijkheid om de wagen te laten rijden en werd 
dat een week later. Zo zijn wij met onze camper heel relaxed naar Roemenië gereden.  
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Foto’s: Meer dan 20 vrijwilligers zorgden er voor dat in 2 uur de vrachtwagen was 
geladen 
 
Het was onderweg toch wel te zien dat het beter gaat in het land, hoewel dat in het 
Roemeense deel beter is dan in het Hongaarse deel.  
Op 5 september komt dan de vrachtwagen aan in Cristuru Secuiesc en wordt gelost 
door vrijwilligers van de brandweer. Het begint een vast patroon te worden, pallets 
moeten worden gebracht door de Gemeente, enkele kapstokken van een andere 
school, voor het lossen hebben we ook de tractor van de Gemeente nodig plus een 
aanhangwagen. De spullen moeten namelijk naar de sporthal gebracht worden waar 
de vrachtwagen niet kan komen. Er is een poort waar eerder de vrachtwagen onder-
door kon maar een aantal jaren geleden is nieuw asfalt neergelegd waardoor de straat 
hoger is komen te liggen. 
Door de extra tijd die we hebben zijn we al bij het kindertehuis geweest. Hier zijn we 
weer een beetje op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. De directrice 
die een paar weken geleden bij ons te gast was is blij ons weer te zien. Ook haar part-
ner was mee naar Nederland en nu hoorden wij hoezeer hij geschokt was door de 
grote verschillen tussen Roemenië en Nederland. Hij had nooit verwacht dat ze zoveel 
achter liepen en dat het in ons land alles zo goed geregeld is. Alle straten zijn bij ons 
bijvoorbeeld goed bestraat. Zij hebben een jaar geleden een nieuw huis laten bouwen 
maar kunnen er niet in want de straat (zandpad) met 9 huizen en heeft nog steeds 
geen nutsvoorzieningen. 
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Foto: De “verkoop” voor een symbolisch bedrag  is gestart. 
 
Ook was het prettig het personeel van het kindertehuis weer te ontmoeten. Wij vin-
den het uiteraard ook leuk om weer terug te zijn. De laatste ontwikkelingen in het 
kindertehuis laten weer zien dat we in Roemenië zijn. Ze hebben te horen gekregen 
dat er de komende maanden geen geld meer komt van de overheid. Voor de salarissen 
komt er geen geld binnen en die kunnen dus niet betaald worden, trouwens, van het 
salaris moet 55% afgedragen aan sociale lasten. Ook de vergoeding voor voeding van 
de kinderen komt er geen geld, ook niet voor andere noodzakelijke spullen zoals pam-
pers. Hoe is het mogelijk. Dat geldt voor alle sociale instellingen. Dat is niet helemaal 
ongebruikelijk in Roemenië en gelukkig heeft de directrice daar al rekening mee ge-
houden voor wat betreft de voeding e.d. Ze heeft eind vorig jaar niet alle financiële 
middelen opgemaakt en reserves aangelegd. Bovendien wordt ze van meerdere kan-
ten geholpen door stichtingen, vooral ook uit Nederland, en kan zo het hoofd boven 
water houden. 
Dit jaar was de berekening dat ze 16.60 Lei /kind/dag nodig zou hebben maar ze heeft 
maar 5.80 Lei gekregen. Dat is respectievelijk € 3.60 en € 1.26. 
Als we door Cristuru Secuiesc rijden zijn er alweer mensen die ons herkennen en de 
hand vriendelijk naar ons opsteken. In de telefoonwinkel worden we geholpen door 
een medewerkster die vorig jaar in de ‘ Holland-shop’ geweest is en die ons herkent. 
Op zondagmorgen 3 september zijn we zijn bij onze tolken/vrienden te gast geweest. 
Hun huis staat in een gehuchtje met 14 inwoners ‘in the middle of nowhere’ en is te 
bereiken over een verhard pad van 4 km. Er verblijven meer honden dan mensen. Het 
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ligt er wel erg mooi en rustig. De directrice van het kindertehuis komt langs en ook 
dominee Imola Jakab. De dominee heeft het vandaag druk met kerkdiensten in ver-
schillende kleine plaatsjes maar komt toch even 10 minuten langs voor ze naar de 
volgende kerk gaat.  
Komende week, 4 september, begint het echte werk, we zijn benieuwd hoe het zal 
gaan. 
 
RAAD VOOR VIEREN EN LEREN:  
SAMEN NAAR DE LUTHERTENTOONSTELLING! 
Rik Laernoes 
Van 22 september tot en met 28 januari is er in het Utrechtse Catharijneconvent een 
tentoonstelling over Luther. Deze expositie heeft uiteraard te maken met 500 jaar 
Luther en 500 jaar reformatie. 
Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé ten-
toonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’. 
 
Wie was Maarten Luther? 
Hervormer, populist, revolutionair, rebel, gewiekste marketingman, antisemiet, fun-
damentalist, vrouwenhater, vervloekt of heilig? Wie was Maarten Luther en wat maakt 
hem tot man van het jaar? Museum Catharijneconvent gaat in de tentoonstelling 
Luther op zoek naar de onbekende man achter de icoon van 500 jaar Reformatie. 
Op de site van het Catharijneconvent vindt u uitgebreidere informatie. 
Bezoek tentoonstelling 

Voor wie het leuk vindt: de Raad voor vieren en leren stelt voor om dinsdag 31 oktober! 
- met een groep gemeenteleden  en andere belangstellenden-deze tentoonstelling te 
bezoeken. 
We gaan dan met de trein en lopen vanaf het station naar het Catharijneconvent. Het 
is ongeveer een kwartiertje lopen. Mensen voor wie dat te ver is- er rijdt ook een bus. 
Wie het leuk vindt om mee te gaan op 31 oktober- melde zich aan bij:Rik Laernoes, tel. 
0224 218289 
 
VAN DE REDACTIE 
Wim Voorbraak 
 
Binnen onze gemeente is een groot aantal vrijwilligers actief. En dan bedoel ik niet 
alleen de leden van de kerkenraad van wie de namen te vinden zijn op onze website, 
www.pgschagen.nl. Ik doel vooral ook op al die gemeenteleden die al sinds jaar en dag 

http://www.pgschagen.nl/�
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een taak doen, vaak al zo lang dat men zelf niet meer weet, hoe lang precies.  
In dit nummer wordt wat meer verteld over hoe dit blad “Onze Kerk” tot stand komt. 
Wie allemaal zijn betrokken bij het maken en de distributie. En wat er allemaal komt 
kijken voordat het blad bij u in de bus valt of ontvangt per mail. We doen dit mede om 
u ook voor te bereiden op het acceptgiro biljet wat volgende nummer bij het kerkblad 
bijgevoegd wordt en waarin u een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd om de produc-
tiekosten van dit blad te dekken. Maar eerst gaan we verder met gemeenteleden  die 
mij vertellen over hun bijzondere passie 
 
GEMEENTELEDEN EN HUN PASSIE 
Wim Voorbraak 
 
Een paar maanden geleden zat in de trein tegen-
over ons gemeentelid Bote Nieuwland. Hij vertelde 
me dat hij vrijwilligerswerk deed bij Exodus in Alk-
maar. Een aantal weken geleden werd er tijdens de kerkdienst gecollecteerd voor de 
Vereniging Exodus. Een reden om bij Bote 
Nieuwland langs te gaan en hem  te bevragen 
over “het hoe en wat “ van  Exodus. 
Exodus is opgericht door een predikant in Lei-
den en later uitgerold over Nederland met de 
focus op plaatsen met gevangenissen. De or-
ganisatie (stichting) probeert gedetineerden( 
na hun ontslag uit de gevangenis) maximaal te 
integreren in de samenleving. Een jaar voor 
hun ontslag kunnen gedetineerden, die dat 
bijv. via een gevangenisdominee of andere 
begeleiders aangegeven hebben, actief  mee  
doen  met het “Exodusprogramma” in één van 
de 11 Exodushuizen. Het “Exodus programma” 
draagt bij aan een intensieve voorbereiding op 
terugkeer in de maatschappij.  
De vereniging Exodus wil de Bijbelse bood-
schap van gerechtigheid en heling te mid-
den van de pluriformiteit van de samenle-
ving handen en voeten geven. Ze werkt daarbij samen met relevante partners w.o. 
kerken, geloofsgemeenschappen, justitiepastoraat en reclasseringsorganisaties.  
Het Exodushuis in Alkmaar/Oudorp heeft 12 bewoners.( Ook zijn er een aantal plaat-
sen voor tijdelijke noodopvang van daklozen). 

Bote Nieuwland 
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Bote Nieuwland begeleidt 1 keer in de 14 dagen een bewoner. Zijn bedoeling was  om  
mee te doen met “het maatjesproject” van Exodus. In Alkmaar bleek op het moment 
een grote achterstand in tuinonderhoud. Daarom is hij  gestart met het werken met 
bewoners in de tuin van het Exodushuis.  De tuin in nu op orde. De laatste tijd maakt 
hij met bewoners stadswandelingen. 
Geen koppeling aan één persoon maar steeds weer aan nieuwe personen. Tijdens het 
werken in de tuin van het huis of tijdens een stadwandeling heeft Bote goede ge-
sprekken met de betrokkene. De ondersteunende staf van de Exodus locatie is samen 
met de bewoner intensief bezig om na te denken over de toekomst na het verlaten 
van de gevangenis. Welke schoolopleiding heeft betrokkene gevolgd, welk vak be-
heerst hij? Met deze kennis wordt geprobeerd oplossingen te vinden gebruikmakend 
van het netwerk van Exodus. Woonruimte na ontslag en een baan helpen enorm om  
een plek in de samenleving terug te vinden. Na het ontslag loopt de nazorg door. 
Tijdens hun verblijf in het Exodushuis blijft de eindverantwoording bij Justitie. Soms 
lukt het niet om een bewoner succesvol te plaatsen in één van de Exodushuizen en is 
terugkeer naar de gevangenis weer aan de orde. Bote is zich door dit vrijwilligerswerk 
nog meer bewust geworden van de gevolgen waarin bewoners in terecht zijn gekomen 
en hun moeizame weg terug naar een plek in de samenleving. 
Dat de stichting Exodus met veel inzet en Zingeving hierin al jaren positieve resultaten 
boekt wordt nog dagelijks bewezen.  
Wie meer wil weten over  de Exodus organisatie, vraag Bote tel. 0224 296827,   e-mail 
adres: nieuwlanden@quicknet.nl  
Meer info is ook te vinden op www.exodus.nl. Donaties zijn welkom bij de  “Stichting 
vrienden van Exodus Alkmaar”, banknummer  NL21RABO0 13.87.18.601  
 

ONS KERKBLAD: DAAR KOMT WAT BIJ KIJKEN …… 
Wim Voorbraak 
 
Zelf  ben ik ruim  48 jaar bij de productie van kerkbladen betrokken. Kort nadat wij in 
Schagen kwamen wonen kwam de stencilmachine bij ons in huis waarop, onder ande-
re de Wijngaard, het kerkblad van de Gereformeerde Kerk werd gedrukt. Wie in zijn 
leven wel eens gestencild heeft kent de bijverschijnselen: stencilinkt op de vloer, op 
het behang en vooral aan je vingers. Veel zwart op een pagina betekende al gauw dat 
de verschillende bladen aan elkaar gingen kleven. Vandaar nog steeds eenvoudige 
opzet, met enkele lijnen van de tekening op de omslag.  De omslag van Onze Kerk, die 
we ook al weer sinds de vorige eeuw gebruiken is van Cor de Fouw.  
We waren dan ook blij dat de stencilmachine uiteindelijk een plekje kreeg in de (gere-
formeerde) Ontmoetingskerk. 

mailto:nieuwlanden@quicknet.nl�
http://www.exodus.nl/�
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Al die jaren heb ik uiteindelijk maar een paar mederedacteuren gehad. Heel lang heb 
ik samen gewerkt met Ada Vedder, relatief kort met Alida de Vries en het langst met 
Ada Jansen-van Arkel en wijlen Andries Bulens. 
Ada was samen met anderen al eerder betrokken bij “Onze Kerk” ook toen het nog 
een “hervormd blad” was, dus voor het samengaan van Hervormde en Gereformeerde 
Kerk . 
 
In principe wordt het kerkblad door u als gemeenteleden samengesteld en aange-
vuld door de redactie.  De overdenking aan het begin van het blad wordt geschreven 
door gemeenteleden volgens een rooster dat bijna elk jaar hetzelfde is. Alleen het 
paas- en  het kerstnummer wordt geopend door een van de pastors. Een enkele keer 
hebben we wel eens een persoonlijke “ontboezeming” gepubliceerd van een gemeen-
telid maar die was dan pas terug te vinden aan het eind van het blad “buiten verant-
woording van redactie en/of kerkenraad”. 
Ada Jansen-van Arkel verzamelt  alle kopij  die gestuurd is naar ons e-mail adres  re-
dactieonzekerk@pgschagen.nl . Zij vult dit aan met de kerkdiensten en activiteiten die 
ze van onze internetsite haalt. Ondanks een herinnering aan de inleverdatum komt het 
regelmatig voor dat er informatie mist over komende activiteiten. Daar ga ik als eind-
redacteur achteraan. Meestal komt het goed, in het uiterste geval vul ik zelf de infor-
matie aan. Onze Kerk is jarenlang gedrukt bij drukkerij Gerja in Waarland. Sinds kort is 
deze drukkerij onderdeel geworden van de”Zeeman Reclame Groep” met vestigingen 
in Schagen en Den Helder. In de drukkerij worden de pakketjes bladen voor onze be-
zorgers al uitgeteld en verdeeld over de hoofdbezorgers. Ondertussen heb ik zelf de 
mutaties in ons ledenbestand van die maand aangebracht zodat bezorgers met actue-
le adreslijsten werken. Wik de Visser houdt zich bezig met lay-out van de advertenties. 
Helaas halen we lang niet het aantal advertenties van het RK parochieblad “De Hoek-
steen”. 
 
De distributie wordt gecoördineerd door Gerrit Leijnse. Hij wordt hierbij geholpen 
door Roel van de Kamp. Zij verdelen de bladen over de hoofdverdeelpunten: Nui 
Bosch, Rob Jacobs, Tineke Dwarswaard, Rinus van Ketel en de fam. Letsch. De rest 
nemen Gerrit en Roel zelf voor hun rekening. 
De hoofdverdelers brengen de blaadjes weer bij de “rondbrengers”. We hebben bij 
elkaar 54 wijkjes die in grootte variëren van 4 tot 44 adressen. Totaal worden 582 bla-
den verspreid. Best een groot aantal waar je tegen aanloopt wanneer je bijvoorbeeld 
in elk blad een acceptgiro of een enquête formulier moet stoppen. Daarnaast lezen 
100 gemeenteleden ons blad via internet (e-mail). 
 
De kerkrentmeesters hebben ons als redactie /distributie gevraagd het blad kosten 
neutraal te produceren. Daarom worden de drukkosten betaald vanuit de vrijwillige 

mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
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bijdrage van de lezers en de adverteerders. Dit 
gebeurt in de regel in de maand oktober.  
De distributie start in de regel 10 dagen na de 
inleverdatum, Gemeenteleden die ons blad  digi-
taal via de website of een mail lezen kunnen er al 
een paar dagen eerder over beschikken. 
 
Tot slot noem ik eenmalig de namen van alle be-
zorgers, dit om u als lezers duidelijk te maken dat 
dit blad niet vanzelf in uw brievenbus komt. Veel 
dank aan u bezorgers, die soms al heel lang mee-
helpen ons blad rond te brengen.  
In alfabetische volgorde: Peter Barnhoorn, Suzan 

Beets, Nui Bosch, Therese Coret, fam. Creutzberg, 
mw. Dinkla, Tineke Dwarswaard, Trudy  Eijk, dhr. Ger-

ritzen, Joep Gootjes, fam. Groot/ten Cate, fam. Van Holten, Iep Horsman, Direine de 
Jong, Guus de Jong, Rob Jacobs, fam. Jurjens, Roel van de Kamp, Rinus van Ketel, Harm 
Jan van Ketel,  Coba Kooij, fam. Koedooder, Kor Kramer, Wim Kroon, Mart Kruijff, Ger-
rit Leijnse, fam. Letsch, Arie Lindhout, fam. Mechielsen, Johan Moens, Bote Nieuw-
land, Alie Prij, Dirk van de Plas, fam. van Rees, fam. Rieffe, Jan Rus, Wally Sallman, fam. 
Schenk, Gonnie Smit, fam. Van Treuren, Anneke Veldman, Elly van Venetiën, Corrie 
Vestering, fam. Van der Weij, Iep Wiersma, Wim Wilhelmus en dhr. Zwagerman. 
 
VAN DE CANTORIJ 
Annemarie Voorbraak 
 
U heeft het op zondag 10 september al gemerkt. De cantorij zingt op een andere plek. 
Een van de redenen is dat Jakob Floris de Visser nu ook meezingt. Heel leuk natuurlijk. 
Maar wij kunnen hem moeilijk in de zijbeuk plaatsen. Dus dat is zoeken naar een op-
lossing. Nu wordt een groot deel van die 28 cantorijleden onttrokken aan de mensen 
die gewoonlijk in de kerk zitten. Dus zitten er in de kerk minder mensen. Dus hebben 
wij een deel van de stoelen “opgeofferd” aan de cantorijleden. Zij zitten nu voor de 
bank aan de zijkant.  Er zijn wellicht mensen die nu “hun”plekje kwijt zijn, maar er is 
ruimte genoeg. Als u dit leest is dus de 1e proef al geweest. Met de oecumenische 
dienst zal het weer iets anders zijn. Dit alles zullen wij evalueren. U weet in ieder geval 
waar we mee bezig zijn. Het is ook voor de cantorij wennen. Wij houden ons natuurlijk 
altijd aanbevolen voor tips en trucs.  
 
 

Gerrit Leijnse, 
coördinator distributie 

Onze Kerk 
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DE GROTE KERK CENTRUM VAN DE MARKT? 
Wim Voorbraak 

 
In de promotiefilm “Schagen Marktstad”  is de Grote Kerk op de Markt prominent 
aanwezig; de kerk wordt niet eenmaal bij naam genoemd. Voor de kerk lijkt geen 
markt meer…….. 
In het volgende nummer van Onze Kerk  drukken we een aantal foto’s  van de kerk af, 
gemaakt van uit een vliegtuig (ontvangen van een gemeentelid). 

BLØFDIENST IN WINKEL 
Jan Prij 
 
Bløfdienst ‘Verbinding verbroken?’ op 1 oktober, 19.00 uur in Winkel 
Al sinds 2006 verzorgt ds Jan Andries de Boer rockdiensten. Een rockdienst is een 
kerkdienst, waarin in plaats van psalmen en gezangen muziek wordt uitgevoerd van 
een bekende rockband. De gebruikte nummers vormen een zinvol geheel samen met 
bijbellezingen en gesproken woord. Het thema van de nieuwste is ‘Verbinding verbro-
ken?’.  
Deze dienst is in juni van dit jaar op Terschelling in première gegaan ter gelegenheid 
van het Oerol-festival. 
In deze tijd lijkt er een tweedeling te zijn ontstaan in de maatschappij: groepen men-
sen, die elkaar niet meer verstaan en ook nauwelijks contact met elkaar hebben. Dat is 
de horizontale lijn. Maar het geldt ook in verticale zin.  
Veel mensen zijn een band met God kwijt geraakt, en ook dat mag beslist een verlies 
worden genoemd. Zie je de beide lijnen samen, dan vormen ze een kruis. De muziek 
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wordt live uitgevoerd door de band TeBoven, die zich speciaal heeft toegelegd op het 
uitvoeren van muziek van Bløf, en waarmee ds De Boer al 7 jaar samenwerkt. De 
dienst wordt gehouden in de Lucaskerk, Dorpsstraat 177 in Winkel. Toegang vrij. 

AAN TAFEL! 
Koos Eriks 
 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 29 oktober 
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.  Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u ge-
bruik maken van de 60+bus.  
U dient deze tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het 
nummer 272888.  
Opgave vóór woensdag 25 oktober bij Koos Eriks 298387 of Ageeth  Spruijt 213220. 
 

ACTIVITEITENROOSTER  SEPTEMBER-OKTOBER 2017 

15 september Vrijdag 
Luther voorstelling met 
Kees van der Zwaard in 
de rol van Luther 

20.00 uur Grote Kerk 

16 september  Zaterdag kerkenraad “heisessie” 10.00 uur Eenigenburg 
17 september  Zondag Gemeentemaaltijd 15.45 uur Grote Kerk 
20 september  Moderamen 20.00 uur Grote Kerk 

24 september 

                     
Zondag 

West Side Jazzband, dit 
keer met zangeres Ingrid 
Haringa draagt bij aan het 
onderhoud van de kerk: 
het dak gaat eraf! 

15.00 uur Kerkje 
Eenigenburg 

1 oktober Zondag  Bløfdienst  
‘Verbinding verbroken? 19.00 uur Kerkje Winkel 

2 oktober 
Maandag  Thema avond I 

 “Liedcultuur” 20.00 uur Grote Kerk 

4 oktober Woensdag Inloopochtend 10.00 uur Grote Kerk 
9 oktober Maandag DB kerkrentmeesters  9.00 uur Wulpenhof 3 
18 oktober Woensdag Thema avond II 

 “Liedcultuuur” 
20.00 uur  Grote Kerk 

29 oktober Zondag Gemeentemaaltijd 15.45 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



Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

H E T Z I J P E R N O T A R I S K A N T O O R

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hetzijpernotariskantoor.nl

N O T A R I S S E N

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

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

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

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

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

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

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

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

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

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

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

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

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

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

 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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