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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
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Postadres - postbus 2
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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 tot 1 januari 2018 met speciale taken.  
 
SCRIBA Protestantse gemeente te Schagen 

Dhr. A. Plomp Eksterstraat 132, 1742EX Schagen,  0224 227522 
e-mailadres:  scriba@pgschagen.nl;  Facebook PGSchagen 

 
AUTOVERVOER NAAR DE KERKDIENST OP ZONDAGMORGEN: 

Mw. H. van Zanten  Lindenlaan 55, 1741 TT  Schagen,  0224 296 358 
 

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" 

Dhr. A. Rodenburg Dorpstraat 1, 1769HA Haringhuizen 0224 298 101 
 e-mailadres: laerburg@kpnplanet.nl  
KOPIJ “ONZE KERK" 

Kopij:  Mw A. van Arkel   e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl     
0613614761                
  
VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING "ONZE KERK": 

Dhr G. Leijnse Notenhof 87, 1741 VR Schagen 297 094 
 e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl 

TER OVERWEGING 

Louise Kooiman 
 
Dit jaar werden mijn man en ik opnieuw opa en oma en we voelden ons blij en dank-
baar dat er een prachtig kindje werd geboren. Onze kleinzoon en zijn ouders wonen in 
Nederland en voor ons een mogelijkheid om onze kleinkinderen te zien opgroeien. 
Daarbij komt, dat het voor een kind niet verkeerd is om in Nederland te worden gebo-
ren. Een onderzoek van UNICEF van een paar jaar geleden wees uit dat de kinderen in 

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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Nederland  de gelukkigste van de wereld zijn.U begrijpt dat dit uiteraard niet voor alle 
kinderen geldt. Er zijn ook kinderen die het minder goed treffen bijvoorbeeld , het 
groeiend aantal vechtscheidingen, waar kinderen ernstig aan kunnen lijden,  pestge-
drag op school of via internet, ziekte en zorg in het gezin. Geestelijke of lichamelijk 
mishandeling of verwaarlozing of stel je ouders leven in de bijstand en vanwege de 
armoede kun je als kind niet meedoen met de andere kinderen. Om dan nog maar te 
zwijgen over de positie van veel kinderen in asielzoekerscentra die moeilijk vriend-
schappen kunnen sluiten vanwege de vele verhuizingen. Een derde van de wereldbe-
volking is kind en daarom is er een speciaal verdrag voor kinderen die kwetsbaar en 
afhankelijk van hun ouders en verzorgers zijn. Kinderen behoren veilig en gezond op te 
kunnen groeien en het is belangrijk dat de rechten van kinderen gewaarborgd zijn en 
blijven. 
Met Kerst staan we ook stil bij de geboorte van een kind. Het kind Jezus waar overal 
ter wereld straks van wordt verteld en gezongen.  
Het geschiedt als zij daar zijn, ‘ dat de dagen vervuld zijn dat zij baren moet,  
en zij baart haar eerstgeboren zoon, en wikkelt hem in doeken en legt hem in een krib-
be, omdat er voor hen geen plaats is in de herberg.  
Vaak wordt de nadruk gelegd op het bijzondere, op het wonder van die geboorte. 
Maar begrijpen we het kerstevangelie dan wel goed? We moeten wel bedenken dat 
de romantiek rondom het kind en zijn onschuld een relatief late uitvinding is. Lucas 
heeft niet meteen ingestoken op sentimentele emoties. Het beeld van een jonge 
vrouw en haar kind was nauw verbonden met een oude profetische belofte. Jesaja die 
schreef over een maagd die zwanger zou worden. Lucas had nooit kunnen vermoeden 
dat deze vrolijke knipoog veel aanleiding zou geven tot ingewikkelde dogmatische –
gynaecologische discussies over al dan niet maagdelijke geboortes en onbevlekte ont-
vangenissen. Lucas wilde eigenlijk alleen meedelen: een vrouw krijgt een kind. 
Natuurlijk zijn er wonderlijke geboortes te melden: de geboorte van de halfgod Hercu-
les  die als baby twee slangen doodt. Maar toch moeten we het bijzondere van het 
geboorte verhaal van Jezus in het gewone zoeken. Want het bijzondere zit hem nu 
juist in het volstrekt normale. Want wat is er nu normaler dan een kind krijgen? Zeker 
als we de uitdrukking “maagd” begrijpen als het meest voor de hand liggende die het 
in de grondtalen heeft; een jonge vrouw. Toch raakt Lucas er maar niet over uit gezon-
gen. Zeker de geboorte van Jezus vindt plaats in een stal en hij wordt gelegd in een 
voederbak. Geen plaats in de herberg. Maar dat moeten we ook niet groter maken. 
Lucas benadrukte hiermee dat het zich niet afspeelt in het paleis van de koning, keizer, 
admiraal maar helemaal in het midden van ons eigen bestaan.  
Een vrouw krijgt een kind zoals miljoenen vrouwen een kind krijgen of tot hun grote 
verdriet nooit hebben gehad. Lucas wil zeggen dat God deelgenoot wil worden van 
precies hetzelfde menselijke bestaan waarin wij ook leven. Ook Hij was mens op aarde 
– in deze levenstijd. Ook hij leefde met dezelfde vragen en angsten, als wij. 
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Er wordt dus niet gesproken over een wonderlijke geboorte. Maria heeft de pijn van 
de barensweeën. Ook zij kent angst voor de toekomst. Lucas houdt dit allemaal zo 
aards en alledaags omdat hij iets wil zeggen over deze bijzondere God die zo aards, zo 
dicht bij de aarde, zo lichamelijk, zo alledaags is. Dat is het geheim van de menswor-
ding van God.  
Het realisme van dit geheim wordt door de dichter Kurt Marti als volgt verwoord. 

Destijds, toen God, in een geboorte schreeuw, 
de godsbeelden verbrijzelde, en 

tussen de dijen van Maria,  rimpelig rood 
het kind lag. 

God heeft de mens lief. De mens die leeft in alle pijn en moeite. 
Helemaal met huid en haar. Hij werd mens. 
 
KERKDIENSTEN 
Zondag  17 december 2017, 3e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur   Drs G. Scholten, pastor Gemini Ziekenhuis 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hans Stehouwer 
Lector   Annemarie Ros 
Gastvrouw   Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
autovervoer  fam. Van der Woude 
Er is crèche, en nevendienst 

Woensdag 20 december 2017 
Zorgcentrum De Bron 
19.00 uur   Oecumenische kerstviering in de Carrousel 
pastoor J. v.d. Stok en pastor Mw. L. Kooiman 

Vrijdag 22 december 2017 
Zorgcentrum de Caegstaete, Kerstfeestviering 
19.30 uur Pastor Mw. L. Kooiman m.m.v. het Kerstkoor o.l.v. dhr. W. Kramer.  
Soliste Mw. A. Heddes 
 
Zondag  24 december 2017, 4e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur   “Lessons and carols” (zie “bij de diensten”) 
1e collecte   Kerk (instandhouding gebouw) 
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2e collecte   Diaconie 
Organist  Philip Meijer 
Lector   Adriaan Rodenburg 
Gastheer   Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche, “Kom in de kring”, nevendienst en tienerdienst 

Kerstnachtdienst, Grote Kerk 
22.00 uur   Drs G. Scholten, pastor Gemini Den Helder  

m.m.v. Kerstkoor o.l.v W.J Kramer, soliste Anna Heddes sopraan 
Eén collecte   Doel nader vast te stellen 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Rieneke Visser 
Gastheer   Jaap Schenk 
 
Maandag  25 december 2017, 1e Kerstdag 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds W. Andel, afscheid als interim predikant 
Eén collecte   Kinderen in de knel 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Lector   Janny de Visser 
Gastvrouw   Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door ? 
autovervoer  fam. Schenk 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Ds K.H. Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant, Schagen 
Collecte  Onderhoud Kerkje Eenigenburg 
Organist  Ed van Loon 

Dinsdag 26 december, 2e kerstdag 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur pastoor J. v.d. Stok 

Zondag  31 december 2017, Oudejaarsdag 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ochtendgebed 
1e collecte   Kerk (instandhouding gebouw) 
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2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw   Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door  Dick Broekema en Therese Coret 
autovervoer  fam. de Visser 
Er is crèche en nevendienst 

Woensdag 3 januari 2018 
Zorgcentrum De Bron dienst vervalt 

Zondag 7 januari 2018 
Grote Kerk 
10.00 uur   Drs. G. Scholten, pastor Geminiziekenhuis 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
lector   Rieneke Visser 
Gastvrouw/heer  Fam. v.d. Plas 
koffie wordt verzorgd door  Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
autovervoer  Fam. van Zanten 
Er is crèche, Kom in de Kring, nevendienst en tienerdienst 

Woensdag 10 januari 2018 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur pastoor J. v.d. Stok 

Zondag  14 januari 2018 
Grote Kerk 
10.00 uur   Pastor J. van Steen, Alkmaar 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie Catechese en educatie 
Organist   Jan Zwart 
Gastvrouw   Gerda Mackenbach 
koffie wordt verzorgd door  Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
autovervoer  fam. Nicolai 
Er is crèche en nevendienst 

Woensdag 17 januari 2018 
Zorgcentrum De Bron  10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman 
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Zondag 21 januari  2018  
Christoforuskerk Kerk 
Oecumenische dienst Raad van Kerken Schagen 
10.00 uur   Pastor E.J. Tillema, catechete  Mw. M. Wildeboer  
   en pastoor E. Moltzer 
Medewerking van het RK Dameskoor o.l.v. Paul Sanders 
organist  Tjeerd van de Ploeg 
Eén collecte   doel nader overeen te komen 
 
Kerk Eenigenburg 
10.30 uur   Dhr. Jan Schrijver 
Eén collecte   Kerk Eenigenburg 
Organist   Dhr. E. van Loon 
 
Woensdag 24 januari 2018 
Zorgcentrum De Bron 10.45 uur Pastoor E. Moltzer 

Zondag   28 januari 2018 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. P. Verhoeff, Alkmaar 
1e collecte   Kerk 
2e collecte   Diaconie 
Lector   Stijn Meijer 
Organist   Caroline Schaap 
Gastheren   Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door  Moniek van Vegten en Arjan Poley 
autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche, Kom in de Kring, nevendienst en tienerdienst 

Woensdag 31 januari 2018 
Zorgcentrum De Bron, dienst vervalt. 
 
Zondag   4 februari 2018 
Grote Kerk 
10.00 uur   Pastor Mw. L.J. Kooijman m.m.v. de Cantorij o.l.v. dhr. W.J Kramer 
Één collecte   WERELDDIACONAAT 
Lector   Jan Bruin 
Organist   Hans Stehouwer 
Gastvrouw   Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door  Froukje Bosch en Gerda Bulens 
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autovervoer  fam. Schenk 
Er is crèche en nevendienst 
 
Woensdag 7 februari 2018 
Zorgcentrum De Bron 10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman 
 
Zondag  11 februari 2018 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. C. Corporaal, Bolsward 
1e collecte   Kerk (energie) 
2e collecte   Diaconie 
Lector   Adriaan Rodenburg 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw   Anneke Visser 
koffie wordt verzorgd door  Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer  fam. Van Zanten 
Er is crèche, Kom in de Kring, nevendienst en tienerdienst 
 
 Woensdag 14 februari 2018 
Zorgcentrum De Bron 10.45 uur Pastoor J. v.d. Stok 
 
Zondag  18 februari 2018, Heilig Avondmaal 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. W. Andel, Oudega 
1e collecte   Kerk (pastoraat) 
2e collecte   Diaconie 
Lector   Rieneke Visser 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw   Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Nel Saft 
autovervoer  fam. de Visser 
Er is crèche en nevendienst 
 
Kerk Eenigenburg 
Zondag 18 februari 2018 
10.30 uur   Pastor. L.J. Kooijman 
Eén collecte   Kerk Eenigenburg 
Organist   Dhr. E. van Loon 
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LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp 
 
Sinterklaas is inmiddels weer naar Spanje vertrokken. Het Kerstfeest komt eraan! We 
zijn als kindernevendienst druk bezig om dit feest voor te bereiden.  
Over een paar weken, als ook de laatste oliebollen weer op zijn en het nieuwe jaar 
2018 begonnen is, zijn jullie natuurlijk ook allemaal weer welkom op onze jeugdzolder! 
Hieronder kan je alvast zien waar het die zondagen over zal gaan. 
Namens het jeugdteam alvast hele goede feestdagen gewenst! 
 
24 december (4e 
advent) 

Lucas 1: 26-38 God komt dichtbij 

25 december (1e 
kerstdag) 

Lucas 2: 1-20 Het wordt licht 

31 december Lucas 2: 22-40 Kan het nog?  
7 januari Marcus 1:9-13 Jezus wordt (gedoopt) en  verzocht 
14 januari Marcus 1:32-39 Jezus bidt  
21 januari Marcus 2:13-17 Jezus roept Levi 
28 januari Marcus 3:1-6 Jezus geneest een verschrompelde hand 
4 februari  Marcus 4:26-34 Jezus predikt het Koninkrijk 
11 februari Johannes 1: 1-18 Jezus brengt goedheid en waarheid 
 
VAN DE REDACTIE 
Wim Voorbraak 
 
Dit jaar voor het eerst geen kerstkaart als bijlage bij het kerkblad. De RK Christoforus 
parochie stelde ons een paar maanden geleden voor om met de traditionele Kerst en 
Paaskaart te stoppen. De productie van de kaart in kleur betekende een forse uitgave. 
Wij als Protestantse Gemeente Schagen zijn hun daarin gevolgd. Beide kerken be-
schikken over een website die voortdurend actueel wordt gehouden met daarop ook 
alle vieringen rond Kerst in de kerken en verzorgingshuizen.  
De tientjes actie ter bestrijding van de onkosten voor het laten drukken van het kerk-
blad heeft inmiddels 1490 euro opgebracht. We zijn nog niet aan het bedrag van vorig 
jaar. Dan moeten nog 30 mensen een tientje storten. Het kan nog, er druppelen nog 
steeds betalingen binnen. 
Veel informatie dit keer over de verschillende kerstvieringen, soms dezelfde informa-
tie van meerdere kanten. We hebben als redactie de vrijheid genomen wat tekst weg 
te laten.  
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Verschillende gemeenteleden hebben ons gevraagd waarom  de naam van wijlen 
Gonnie Kuiper, in leven directeur van de Ark, nog steeds in de Kopwerkadvertentie 
staat. Ik heb aan de nieuwe directie van de Ark uitgelegd dat we de omslagen voor 
“Onze Kerk” voor een heel jaar laten afdrukken, ook weer een reductie van de kosten. 
Na dit nummer zijn de omslagen op.  Vanaf volgend jaar februari gaan we de omslagen 
samen met de inhoud van het blad van die maand afdrukken. We zijn dan beter in 
staat om in te spelen op wensen van adverteerders. We nemen dan de extra produc-
tiekosten voor lief.  
We danken Ds. Wim Andel voor zijn bijdragen het afgelopen jaar. Wij hebben hem als 
redactie leren kennen als een gestructureerd werkend persoon die altijd op tijd zijn 
kopij aanleverde. 
Wij wensen u als redactie, Gezegende Kersdagen toe en een voorspoedig Nieuwjaar. 
   

BIJ DE DIENSTEN 
Met bijdragen van Wim Voorbraak, Paulien Knol, Wim Andel en Huib Wagenaar 
 
In de reguliere diensten  vertrouwde voorgangers als Gert Scholten,  Peter Verhoeff, 
Jos van Steen en Louise Kooiman. In februari 2 voorgangers die resideren in Friesland, 
Catrinus Corporaal, eerder predikant in Julianadorp  en Wim Andel, eerder interim 
predikant in onze gemeente. 
Op zondag 24 december is er ’s morgens een bijzondere dienst. Het is een “lessons 
and carols” dienst. Er zijn lezingen die de geboorte van Christus aankondigen uit het 
oude testament. Deze lezingen worden afgewisseld met toepasselijke adventsliede-
ren. Uiteraard is er ruimte voor het advent project. 
’s Middags is er dan de kindermusical, hotel TOEKAN waarover later meer in dit blad.’s 
Avonds is er om half 11 de Kerstnachtdienst met medewerking van de Cantorij, adhoc 
tot kerstkoor uitgebreid met extra zangers en zangeressen en de sopraan Anne Hed-
des. 
Op maandag 25 december, eerste kerstdag, sluiten we het adventsproject “Een boek 
vol verwachting” van de nevendienst af. Het zou mooi zijn als veel kinderen geregeld 
in deze periode naar de nevendienst zijn geweest. Des te leuker zal voor hen deze 
afsluiting dan zijn. Ook kinderen die met Kerstmorgen voor het eerst komen zijn ech-
ter van harte welkom. Het wordt een kerkdienst voor jong en oud, waar aandacht (en 
wat te beleven) is voor alle leeftijdsgroepen. We hebben daarnaast afgesproken dat er 
ook nevendienst is.  
Op 1e kerstdag is er een dienst in het kerkje van Eenigenburg, de aanvang is om 10.30 
uur. De voorganger is Ds. Klaas Henk Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant. Medewerking 
wordt verleend door het Eenigburgs gemengd koor o.l.v. Cees Langendijk.  
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Het thema voor deze dienst is “Heilige strijd” naar het gelijknamige boek van professor, 
terrorismedeskundige en schrijfster Beatrice de Graaf. In dit helder geschreven boek 
zoekt zij naar een theologische visie op geweld, het kwaad en onze veiligheid. Veilig-
heid zal in deze wereld nooit volledig zijn, maar we mogen weten dat het kwaad is 
overwonnen. Vanuit haar geloof hierin mag de kerk het kwaad bestrijden.Over deze 
heilige strijd gaat dit boek en de overdenking! Aan het orgel Ed van Loon. Iedereen is 
welkom! 
De Oecumenische dienst op 21 januari is in de St. Christoforuskerk. Voorganger is de 
nieuw pastor van de PG Zijpe Erik Jan Tillema, samen met catechete Monica Wilde-
boer en pastoor Eduard Moltzer. Medewerking wordt verleend door het RK Dames-
koor onder leiding van Paul Sanders en organist Tjeerd van de Ploeg. 

Op 18 februari is er in het kerkje van Eenigenburg een dienst in het teken van Kerk en 
unst. Voorganger is Louise Kooiman, Ed van 
Loon bespeelt het orgel. 

KINDERKERSTFEEST 
Dagmar van Holten-Meekel 
 
Kom 24 december naar Hotel Toekan! 

In de Grote Kerk op de Markt in Schagen is 
zaterdag 24 december een kinderkerstfeest 
door en voor kinderen. Tijdens het kinderkerst-
feest worden de bekende kerstliedjes samen 
gezongen onder begeleiding van een band. 
Daarnaast gaan de adventskaarsen aan, kun je 
luisteren naar het kerstverhaal en kom je op 
visite bij Hotel Toekan. 

Hotel Toekan is een hotel dat wordt geopend in 
Bethlehem, helaas heeft de eigenaar Hannes 
heel veel last van de herberg aan de overkant. 

Hij probeert van alles om gasten te krijgen. Uiteindelijk krijg hij hele speciale gasten.  

Wil je weten wie dit zijn? Kom zondag 24 december 2017 naar de Grote Kerk te Scha-
gen op de Markt. Het kinderkerstfeest begint om 16.30 uur en duurt een uur zodat 
ong en oud ervan kunnen genieten. In de pauze wordt er limonade en chocolademelk 
uitgedeeld.  
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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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De bezoekgroep 
wisselt adressen 
van jarigen uit 
 
 

 

 

 

 

 

 

BIJNA  KERST; DE KERSTATTENTIES WORDEN RONDGEBRACHT! 
Wim Voorbraak 
 
Onze gemeente telt een vaste groep van zo’n 14 dames (mannen zijn nooit in beeld 
geweest!), die  namens de diaconie een bezoek brengen aan gemeenteleden die 75 
jaar en ouder zijn, rond de verjaardagdatum. Zo wordt zoveel mogelijk iedereen in die 
leeftijdsgroep per jaar één maal bezocht. Samen met één van de ouderlingen wordt 
ook een bezoek gebracht aan die echtparen die hun 50 of 60 jarig huwelijksfeest vie-
ren 



   14  
  

Met Kerst wordt deze groep uitgebreid met nog eens 8 dames. In de weken voor Kerst 
ontvangt iedereen in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder een attentie. Omdat het 
hier om 200 adressen gaat, die in 2 weken tijd worden bezocht, betreffen dit slechts 
korte bezoekjes. Wel kan een afspraak gemaakt worden voor een extra bezoek in het 
nieuwe jaar. Parallel aan de laatste gemeenteavond kwamen de dames in de consisto-
rie bij elkaar om de te bezoeken adressen uit te wisselen. Daar zijn foto’s boven en 
onder deze tekst gemaakt.  

 
Een ander deel 
van de groep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERSTVIERING IN DE KERK OP DINSDAG 19 DECEMBER 2017 
Louise Kooiman 
 
Op dinsdag 19 december is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een Kerstviering in de Hans 
Leijdekkerszaal. 
Er is zang en muziek, er worden verhalen verteld en we gaan samen in gesprek. Ook is 
er een heerlijke kerstmaaltijd. 
De mensen van de gespreksgroepen zijn welkom maar daarnaast is uiteraard ook 
iedereen die het leuk vindt van harte welkom. 
U hoeft u niet op te geven maar kan zo naar de kerk komen. Mocht u vervoer nodig 
hebben kunt u contact opnemen met pastor Louise Kooiman  tel. 0228-592970 
MEELEVEN EN FELICITATIES 
Louise Kooiman 
 
Wij leven mee met Franca Paardekooper. Zij verblijft momenteel in het Hospice in 
Schagen. Wij wensen haar en haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Dat zij 
zich gedragen mogen weten door Gods Liefde, ook in de tijd die komt.  
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Wij leven mee met de familie Blom van de Parallelweg. Beiden hebben in het zieken-
huis gelegen. Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe. 
Er zijn meerdere mensen die een moeilijke periode doormaken maar niet met name 
genoemd willen worden. Wij wensen hen allen kracht toe en dat er mensen zijn die 
voor hen een schouder mogen zijn en dat zij Gods nabijheid mogen ervaren. 
Wij feliciteren Heini en Sonja Bastiaan die op 17 december 65 jaar getrouwd zijn. Sa-
men met hun familie en vrienden mogen zij dit vieren. Wij wensen hen, met allen die 
van hen houden, alle goeds voor in de toekomst. Jo en Henk Rieffe zijn 21 december 
50 jaar getrouwd. Ook hen wensen we toe dat zij nog lang voor elkaar gespaard mo-
gen blijven. 
Graag wil ik iedereen goede kerstdagen toewensen en een warm en liefdevol 2018. 
 
VAN DE SCRIBA: VERSLAG VERGADERING 8 NOVEMBER 
Arjan Plomp 
 
LRP: Na goedkeuring van de notulen is er enige tijd gesproken om het Leden Registra-
tie Programma (LRP) nadrukkelijker te gebruiken voor de administratie van bezoek-
werk. Hiervoor wil de kerkenraad onder andere gebruik maken van demonstraties. 
 
Vieringen Heilig Avondmaal: Er is een verzoek ontvangen om enkele kleine bekertjes 
met wijn klaar te zetten bij de viering van het Heilig Avondmaal. Het blijkt te gaan om 
een verzoek van enkele mensen die allergische reacties krijgen bij gebruik van een 
gemeenschappelijke beker. De diaconie is bereid om dit te verzorgen voor deze be-
perkte groep mensen; zij worden geacht dit zelf bij de diaken aan te geven tijdens 
deelname aan het Heilig Avondmaal.  
 
Voortgang beroepingswerk: Na bespreking van het Informatiedocument heeft de 
vergadering besloten een gemeenteavond te beleggen op 29 november 2017, op 
verzoek van ds. Wim Andel (deze heeft dus al plaatsgevonden). Ds. Wim Andel heeft 
daarnaast een voorstel gestuurd qua werkzaamheden voor de rest van 2018; dit 
voorstel is goedgekeurd door de vergadering. 
 
Begroting College van Kerkrentmeesters (CvK): Wouter Vrolijk licht de begroting toe: 
de lange termijn verwachting omtrent uitgaven wordt gedomineerd door het pasto-
raat. Er is enige discussie over de onderliggende aannames voor deze lange termijn 
verwachting. In het algemeen geldt dat het CvK een negatieve begroting verwacht 
voor de komende jaren, tot de pensionering van pastor Louise Kooiman. Het CvK acht 
het verlies beheersbaar en ziet het als een goede investering in onze gemeente. 
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Voor de begroting 2018 zijn enkele aannames gemaakt, waarvan de meest relevante 
is dat een nieuwe predikant halverwege 2018 aanvangt.  
Wouter merkt op dat in 2018 het orgel wordt gerestaureerd. Dit zie je niet terug in de 
begroting, omdat hiervoor een reserve is ingeboekt van ca 40.000 euro. Over de 
daadwerkelijke restauratieplannen van het orgel is nog niets bekend, behalve dat er 
een gesprek met een restaurateur plaatsvindt. 
Nadat nog wat detailvragen zijn beantwoordt, is de begroting verder goedgekeurd 
met algemene stemmen en we danken Wouter en de rest van het CvK hartelijk voor 
de inspanningen. 

 
Rooster diensten 2018: Een eerste concept van het dienstenrooster 2018 is bespro-
ken in de vergadering, maar nog niet vastgesteld. Een belangrijke wijziging is dat vrij-
wel alle diensten in de Caegstate zullen vervallen; zie ook toelichting hierna.  
 
Rapportages 
Over de Caegstate: Pastor Louise Kooiman heeft een gesprek gevoerd met vertegen-
woordiging vanuit de Caegstate. In het kort gaf de vertegenwoordiging van de Caeg-
state aan dat ze willen dat alle vieringen in de Caegstate stoppen met ingang van 
2018, met uitzondering van de twee vieringen die ’s avonds plaatsvinden (kerstviering 
en Witte Donderdag). De belangrijkste argumentatie hiervoor is dat de bewoners het 
onplezierig vinden om het koffiedrinken in de ochtend te beëindigen, als er een 
dienst in de gemeenschappelijke zaal wordt belegd. Naar hun overtuiging zouden de 
bewoners voldoende mobiel zijn om naar de kerk te gaan of opgehaald kunnen wor-
den, i.p.v. vieringen te beleggen in de Caegstate zelf. Een andere oplossing bleek 
gaandeweg het gesprek niet haalbaar.  
De vergadering besluit om alleen met Kerst een viering in de Caegstate te organise-
ren; daarnaast gaat Louise verder onderzoeken of het contact met de bewoners kan 
worden voortgezet middels groot huisbezoeken of gespreksgroepen. Er is een brief 
naar de Caegstate verstuurd, waarin de kerkenraad blijk geeft deze gang van zaken te 
betreuren. 
 
Er zijn nog diverse mededelingen en schriftelijke verslagen besproken. Het team 
jeugdvrijwilligers heeft een voorstel gedaan voor het ontsteken van de Adventskaar-
sen met de jeugd. Dit is akkoord bevonden door de vergadering; verder is er kennis 
genomen van het Adventsproject.  
 
We staan nog stil bij het overlijden van Ilja Anthonissen. Namens de PG Schagen zijn-
Corine Leijdekkers, Henk Rieffe en ds. Dries Blokker naar de herdenkingsdienst van Ilja 
Anthonissen geweest.  
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Na sluiting van de vergadering dankt Paulien allen voor hun bijdrage aan de vergade-
ring. 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak 
 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke, de Protestantse en de 
Oud-Katholieke kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een 
beroep doen op de plaatselijke geloofgemeenschappen voor een financiële bijdrage. 
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun ei-
gen plaatselijke kerk. 
Voor de campagne van 2018 is het thema “Geef voor je kerk”. De actieperiode is van 
20 januari t/m 3 februari 2018. 
Ja, en dat was het dan. Of toch niet? Toch niet dus. Er komt nogal wat bij kijken. Wij 
hebben u gevraagd om zoveel mogelijk digitaal mee te doen aan de actie. Ongeveer 
1/3 van de leden doet dat ook. Fijn. Maar het betekent ook dat 2/3 (ruim 400 adres-
sen) nog steeds bezocht moet worden. Gelukkig zijn er altijd weer mensen bereid om 
die klus te klaren. Op zondag 14 januari na de dienst,  zullen in ieder geval de envelop-
pen weer worden uitgedeeld. Wij hopen dat u de “kerkbalanslopers/sters”niet tever-
geefs laat komen. Wilt u er zorg voor dragen dat de retourenvelop klaar ligt? Alvast 
hartelijk dank! U kunt nog steeds digitaal meedoen als u uw e-mailadres doorgeeft aan 
avoorbraak@ziggo.nl! 

VERSLAG VAN DE GEMEENTEAVOND VAN 29 NOVEMBER 2017 
Afwezig met bericht: Jan Prij, Arjan Plomp, Louise Kooiman, Gerda Bulens. De leden 
van de bezoekcommissie komen later. 

1. Opening 
Paulien Knol opent de avond met het lezen van het gedicht “de Christelijke 
sloot” van Aart van den Berg. Daarna zingen we lied 841: 1en 4 

2. Informatie van de beroepingscommissie.  

Wim Andel bespreekt het verloop van de beroepingsprocedure. Het startpunt 
is de visie en missie van de PGS. We nemen de punten nog even door. Er wordt 
opgemerkt dat het punt dat de bijbel richtinggevend is op meerdere manieren 
kan worden uitgelegd. Wim geeft aan dat dit juist de bedoeling is.  
Vervolgens bespreken we de informatiemap (voor de volledige inhoud van de-
ze map, zie de website). Wim staat stil bij de volgende onderdelen: 

• De gemeenteopbouw; 
• De bijbel als richtinggevende bron; 
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• Werkzaamheden en verdeling van de predikant en de kerkelijk werker; 
• Leiding geven aan het zoeken naar wegen om van betekenis te zijn in 

de steeds veranderende samenleving; 
• Organiseren van meerdere soorten diensten; 
• Er is veel ruimte en een grote bereidheid om elkaar ruimte te gunnen; 
• We zoeken een predikant die het als ene uitdaging ziet om in alle di-

versiteit toch harmonie te zoeken en te vinden; 
• Het KLIV werk (kennismaken, luisteren, interesse tonen en verbinden), 

voor meer informatie zie het boek: het geloof ligt op straat van Peter 
Hendriks e.a. 

• Bezoekwerk is een belangrijke taak 
• We zoeken een predikant die mensen kan inspireren. 

De volgende opmerkingen worden gemaakt:  
Het is belangrijk om aan te geven dat we elkaar de ruimte gunnen. 
Voorkeur voor het wonen in Schagen. 

 
3. Beroepingsprocedure 

Wim Andel legt uit hoe de procedure verder zal gaan. 
1. De infomap gaat naar het mobiliteitscentrum in Utrecht. Daarna komt 

de advertentie op de website van de PKN. 
2. Gemeenteleden kunnen namen van te beroepen predikanten inleve-

ren. Hierbij wordt een oproep gedaan om namen aan te leveren. 
3. Er komt een advertentie in woord en weg. 
4. Als de voordracht er is zal de kerkenraad stemmen. 
5. Daarna komt een gemeenteavond om te stemmen. Er is twee-derde 

meerderheid nodig. 
6. Als de stemming positief is komt er een afkondiging. Daarna is er nog 

1 week de tijd om protest tegen de procedure aan te tekenen. 
7. Vervolgens wordt het beroep uitgebracht 
8. De kandidaat heeft dan nog 3 weken de tijd om te beslissen. 

De volgende opmerking wordt gemaakt: 
Kunnen we de kandidaat zien bij de gemeenteavond voor de benoeming. Het liefst 
willen de gemeenteleden de kandidaat ook horen. Dat laatste is niet gebruikelijk, maar 
als de naam bekend is kan er altijd op internet gekeken en geluisterd worden. 
Na al deze informatie is het tijd voor een pauze. 

4. Rondvraag 
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Na de pauze is de rondvraag.  
1. Willem Kroon wil graag weten wanneer de begintijd van de dienst weer naar 

9.30 gaat.  Paulien legt uit dat er een enquête is geweest en dat de uitslag 
daarvan was dat de ene helft om 9.30 uur wil beginnen en de andere helft om 
10.00 uur. Om aan de wensen deels tegemoet te komen is gekozen voor een 
zomer- en een wintertijd. 

2. Paulien geeft aan dat er nog steeds gezocht wordt naar mensen. Iedereen mag 
zich persoonlijk aangesproken voelen. Er zijn mensen nodig voor het jeugd-
ambt, voor de kindernevendienst en voor de zondagse mededelingen. Wik de 
Visser meldt zich aan als eerste lid van de zondagse mededelingen (er zijn er 
nog 4 nodig).  

5. Sluiting 
Paulien bedankt Truus Folkertsma voor de catering en Wim Andel voor zijn 
presentatie. We sluiten de avond met het zingen van lied 416: Ga met God en 
hij zal met je zijn. 
 

 
Gemeenteavond 
 
VAN DE INTERIM PREDIKANT 
Wim Andel 
 
Terugblik Gemeenteavond 
Op woensdagavond 29 november was de Hans Leijdekkerszaal goed gevuld met ge-
meenteleden, kerkenraadsleden en leden van de Beroepingscommissie. We namen de 
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tijd om het vastgestelde profiel van gemeente en predikant door te nemen en met 
elkaar te bespreken. Op grond van deze avond zijn er nog enkele wijzigingen aange-
bracht. Inmiddels is de advertentie van de vacature verschenen in het PKN tijdschrift 
Woord & Weg en de website van de landelijke kerk. Belangstellende predikanten kun-
nen nu dus reageren. Ook u, als gemeentelid, kunt namen noemen van predikanten 
die u geschikt acht voor de PG Schagen. De heer Bernard Lucas is de contactpersoon 
van de Beroepingscommissie, telefoon 06 15283674, mail b.lucas@quicknet.nl. Bij 
hem kan de Infomap worden aangevraagd (door predikanten) en aan hem kunt u 
eventueel namen doorgeven. Als sluitingsdatum bij de advertentie hebben we 21 de-
cember gezet. Ik ben heel benieuwd of ik dan nog zal horen of er volop belangstelling 
is van collega’s. Tegen die tijd rond ik mijn werkzaamheden als interim-predikant te 
Schagen af.  
Met veel genoegen ben ik een jaar bij u/jullie werkzaam geweest. Van harte hoop ik 
dat jullie binnen afzienbare tijd weer een eigen gemeentepredikant zullen hebben die, 
samen met Louise Kooiman, met zegen zal werken in Schagen en omstreken. Op de 
gemeenteavond is nadrukkelijk uitgesproken dat een predikant die in de pastorie komt 
wonen veruit de voorkeur heeft. Met de formatie die mogelijk naar 80 % van de volle-
dige werktijd gaat, moet dat toch lukken, zou je zeggen. 

 
DE ZONDAGSE MEDEDELINGEN 
Wim Voorbraak 
 
Johan en Trudy Tuinstra stoppen met de zondagse mededelingen. 
Wanneer je zondags de kerk binnen loopt pak je een mededelingenblad aan, klein of 
groot, afhankelijk van de kwaliteit van de ogen. Weinigen van u zullen zich realiseren 
dat het samenstellen en afdrukken van die mededelingen een “klus” is die elke week 
terugkomt. Op een enkele uitzondering na, tijdens vakanties, is die klus geklaard door 
Trudy en Johan Tuinstra. Na de dienst op oudejaarsdag  stoppen zij. Reden voor een 
gesprek!. 
Begonnen werd met de een mededelingenbrief in de periode dat toen wijlen dominee 
Hans Leijdekkers predikant was. De kanselmededelingen werden steeds uitvoeriger en 
het voorlezen ervan kostte steeds meer tijd. Bovendien stond niet iedere dienstdoen-
de ouderling te trappelen om een lange tekst voor te lezen.  
Trudy en Johan namen de klus over van Henk Nicolai en Paulien Knol. Aanvankelijk is 
gestart met louter een informatieblad. De te zingen liederen werden op de borden in 
de kerk vermeld. Later deed “het groene boekje”zijn intrede. Hier stonden een aantal 
liturgieën afgedrukt waaruit de voorganger kon kiezen. Ook bevatte het boekje 
teksten, die door de gemeente uitgesproken konden worden.  Het mededelingenblad 
behield zijn status aparte. Bij bijzondere diensten werd een liturgie gemaakt waar het 

mailto:b.lucas@quicknet.nl�
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mededelingenblad los werd ingevoegd. 
Ingewikkeld werd het toen liturgie en mededelingen samengevoegd werden en ge-
stopt werd met de vermelding van de te zingen liederen op de borden in de kerk. 
Vanaf toen moest de informatie die van verschillende kanten binnen komt in een do-
cument samengevoegd worden. 
 Halverwege de week komt de liturgie binnen van de voorganger die de komende zon-
dag voor gaat. Gaat het om liederen uit het liedboek dan is de klus te overzien. Soms 
echter willen voorgangers andere liederen zingen die dan afgedrukt moeten worden in 
de liturgie. Sowieso  het kinderlied , meestal niet uit het liedboek, vraagt extra aan-
dacht. 
Door al die jaren is er een vaste taakverdeling ontstaan. Trudy zet op zaterdagmorgen 
de mededelingen in elkaar. Johan kopieert op zaterdag de mededelingen. Terwijl het 
kopieerapparaat haar werk doet loopt Johan de kerk door, zet hier en daar een stoel in 
lijn, controleert het orgel, legt mededelingen neer op de bank van de ambtdragers. 
Inmiddels is alles gekopieerd en kan het vouwen beginnen. Op oudejaarsdag ontvangt 
u de laatste door hun gemaakte liturgie met mededelingen. 
 
Trudy en Johan Tuinstra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trudy en Johan doen nog veel meer binnen de kerk. Trudy is kerkrentmeester en “het 
gezicht” wat hoort bij het kerkje van Eenigenburg. Johan was kerkrentmeester en be-
moeit zich nu nog met het Van Dam orgel. Bovendien is hij lid van de bouwcommissie. 
In een gesprek met hun komt alles binnen de kerk wel even langs. Te veel voor dit 
artikel. Later meer over andere klussen die zij binnen onze kerk doen. 
Einde verhaal; einde aan het typen en vermenigvuldigen van 25 jaar mededelingen. 
Trudy en Johan bedankt voor het gesprek. Een volgende keer gaan we verder.  
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 FAMILIE DEKKER LAATSTE BEZOEKERS DIENST IN CAEGSTATE 
Wim Voorbraak 
 
Het zal rond 1975 geweest zijn als de hervormde dominee Jan van Bork startte met de 
maandelijkse kerkdienst in Huize Avondrust, het Hervormde bejaardencentrum aan de 
Dorpen. Donderdag 23 november 2017 kwam een eind aan deze traditie. Pastor Louise 
Kooiman ging in de laatste dienst voor. Uw redacteur was erbij!  
Of het nu kwam omdat er geschoven was met de datum van de dienst en dan ook nog 
eens met de aanvangstijd, de belangstelling was miniem. Alleen de familie Dekker uit 
de Buiskoolstraat was aanwezig. In mijn gesprek met hun bleek dat dit ook al het geval 
was in de dienst een maand daarvoor toen ouderling Jan Bruin voorging. Kennelijk is er 
geen behoefte meer aan een viering onder de bewoners van Caegstate.  
Door onduidelijkheid over de aanvangstijd was ik al om kwart voor elf aanwezig, eer-
der de gebruikelijke aanvangstijd. Een groot aantal aanwezigen dronk gezellig koffie. 
Zij verlieten echter rond elf uur allemaal de koffiezaal, op de “de Dekkers”na. 
Ouderling van dienst Huib Wagenaar  legde vervolgens de liedboeken klaar, vulde het 
liederenbord met de te zingen liederen en pianist Wim Rasing  speelde al vast wat 
liederen door. Toen Louise Kooiman startte met de dienst bleef het bij de 2 bezoekers 
en uw redacteur. 
De laatste jaren gingen naast Louise Kooiman, ook Jan Bruin en Adriaan Rodenburg 
voor. Trudy Tuinstra was vaste ouderling. Zij loste Gonnie Smit af die het daarvoor 
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jaren gedaan heeft. De piano werd al die jaren bespeeld door Annelies Komen, Hanne-
ke  Muntjewerf en  de laatste tijd door  Wim Rasing. Zoals het er nu naar uitziet zal de 
kerstviering op 22 december 19.30 de allerlaatste dienst zijn. 
 

TISCHREDE (TAFELGESPREKKEN) 
Namens de Werkgroep Vieren en Leren, Louise Kooiman 
 
2017 is het Luther jaar omdat we stilstaan bij 500 jaar reformatie. 
Daarom willen we in januari 2018 het Luther jaar afsluiten met een “tischrede”. 
Na het opschrijven van zijn 95 stellingen en zijn losmaking van de toenmalige kerk 
trouwde Luther en kreeg vaak gasten in zijn huis die allemaal aan de eettafel van de 
gastvrije familie Luther mee aten en meedronken. Tijdens het eten werden er rede-
voeringen door Luther gehouden. Dit waren ernstige beschouwingen, persoonlijke 
ontboezemingen, pittige aforismen, maatschappelijk kritische en soms ook uitgespro-
ken grappige uitspraken. De gesprekken aan tafel vinden plaats over een periode van 
vijftien jaar van 1531 tot 1546, het jaar van Luthers dood. De plaats van de tafelge-
sprekken was meestal de eettafel in de zogenaamde “Lutherstube”. De tafel en kamer 
zijn bewaard gebleven en kunnen nu nog bezichtigd worden in het binnenhof van de 
Augusteum te Wittenberg.  
Vrijdagavond  26 januari  kunt u aanschuiven bij de “ Tischrede” in de Hans Leijdek-
kers zaal in de Grote Kerk op de Markt. Samen met de groep Bijbels koken zullen we 
een maaltijd gebruiken en we willen in gesprek gaan over stellingen die ons wellicht 
uitdagen en inspireren. U kunt er bij zijn, door u op te geven vóór maandag 22 Januari  
Er is ruimte voor maximaal 30 personen, wees er dus snel bij! U kunt zich opgeven bij 
Willeke van Treuren tel. 0224-214223  email: wvantreuren@quicknet.nl 
De avond start om 17.30 uur en zal tot max. 20.30 uur duren. U bent van harte wel-
kom! 
NIEUWS UIT EENIGENBURG 
Namens de voorbereidingscommissie, Trudy Tuinstra 

Traditioneel is er 17 december weer een kerstconcert door het Eenigenburger Ge-
mengd Koor. Dit feest door Eenigenburgers begint om 15.00 uur. De deuren gaan om 
14.30 uur open. 
Ook traditioneel: Eerste Kerstdag een sfeervolle kerstviering waarover boven al iets is 
verteld. 
In het nieuwe jaar starten we weer met concerten op zondagmiddag. Het eerste con-
cert staat gepland op 14 januari. Wereldkoor Langedijk, zingt liederen uit verschillen-
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de landen o.l.v. Inez Vermooten. Aanvang 15.00, kerk open om 14.30 uur. De ervaring 
leert dat het verstandig is om vroeg te komen. 

Op 21 januari is de eerste lekendienst van het nieuwe seizoen, voorganger zal zijn Jan 
Schrijver en het orgel wordt bespeeld door Doede Sytsma. Aanvang 10.30 uur. 
Op 4 februari zingt Nico Sevenhuijzen “Die Winterreise” van Schubert. Hij wordt bege-
leid door Ruud van Odenhoven op de piano. Aanvang 15.00 uur, kerk open om 14.30 
uur. 
Wij hopen van harte u dit jaar of het komende jaar te ontmoeten in het mooie kerkje. 

GEMEENTECONTACT TUSSEN SCHAGEN EN DIPPOLDISWALDE 
Jan Prij 
 
Sinds 1990 zijn er contacten tussen Schagen en Dippoldiswalde (Dipps). In de beginja-
ren was er jaarlijks een ontmoeting tussen leden van de Evangelisch Lutherse Kerk uit 
Dipps en leden van de RK Parochie en de PG uit Schagen. De laatste jaren is er een 
tweejaarlijkse ontmoeting  rond Hemelvaartsdag. Van het laatste bezoek aan Dipps in 
2016 is uitvoerig verslag gedaan in de edities van Onze Kerk van juni en augustus 2016.  
Voor komende Hemelvaartsweekeinde - donderdag 10 mei 2018 - zijn mensen uit 
Dipps uitgenodigd naar Schagen te komen.  
Iedereen die op welke wijze dan ook hieraan zou willen deelnemen wordt hierbij van 
harte uitgenodigd. Meer informatie kunt u krijgen bij ondergetekende. 
We hopen dat bij de komende ontmoeting ook wat jonge gezinnen kunnen deelne-
men. 
Namens de werkgroep Schagen-Dipps 
Jan Prij (tel. 0224 573123) 
 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
OUDEREN- GESPREKSGROEP. 
Op dinsdag  26 februari 2018 zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL 
zaal. 
Het thema zal zijn: Maskers  
Zet je masker af. Laat zien wie je bent. Dat lijkt ideaal tegenwoordig.  
Echt moet je zijn en open.  
Maar kan dat wel? Laten zien wie je echt bent? 
Zijn maskers niet gewoon nodig? Leuk om mee te spelen.  
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Zinnig om juist bewust iets van jezelf te laten zien? 
Graag gaan we samen daarover in gesprek. 
Iedereen is van harte welkom.  
 
BIJBELGESPREKSGROEP 
Op woensdag  31 januari  2018 is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote kerk op 
de Markt.  We beginnen om 14.00 uur. 
Het thema zal zijn:   Het Koningschap  
Iedereen is van harte welkom. 
 

STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË 
Leo Witte 
 
Roemenie is Nederland niet…….. 
Zoals ik vorige keer schreef weten we meer hoe het verder gaat. Inmiddels zijn de 
salarissen betaald en zover we weten volledig. Wel lijkt het erop dat er voor volgend 
jaar personeel moet worden ontslagen. 
Via onze contacten is er bezwaar gemaakt bij de EU over de toestand in de sociale 
sector in Roemenië en ook daar heeft men inmiddels gereageerd en vastgesteld dat de 
situatie niet houdbaar is. Men kijkt Roemenië de komende tijd op de vingers. We zijn 
benieuwd. 
Even terug naar onze periode in Cristuru Secuiesc.  
In de weekenden hebben we het natuurlijk over koetjes en kalfjes gehad maar ook 
over een waar gebeurd voorval waarbij we ons moesten vasthouden om van verbazing 
niet om te vallen. 
Iemand die met hartproblemen met spoed naar een beter ziekenhuis moest in een 
andere provincie, in dit geval naar Tirgu Mures, had het niet best. Omdat de ziekenau-
to kennelijk niet buiten de provincie mag komen wordt de patiënt vanuit Cristuru Se-
cuiesc eerst naar Oderheui Secuiesc gebracht naar een groter ziekenhuis, dat is 26 km 
naar het oosten. Daar staat een ziekenauto klaar die wel buiten de provincie mag ko-
men en daarin gaat de patiënt dan naar Tirgu Mures. Dat is dan weer 93 km terug naar 
het westen. Het is bovendien ook mogelijk dat die rit opnieuw via Cristuru Secuiesc 
gaat. Totaal dus 119 km. Rechtstreeks vanuit Cristuru Secuiesc is het 75 km. Ik voel me 
bij dit voorval betrokken maar denk er verder maar niet over na. 
 
Anders dan bij ons…. 
Op 4 september hebben we een gesprek gehad in Zeyk Domocus, de school waar we 
de sporthal gebruiken. De leerkrachten zijn vandaag voor het eerst na de vakantie 
weer op school geweest. Op 15 september komen de leerlingen. Het hoofd van de 
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school weet op dit moment nog niet hoeveel leerlingen er komend jaar op school ko-
men. Ze hebben tot 7 september de tijd om zich voor het nieuwe schooljaar te mel-
den. Er is dus nog niet bekend of de school genoeg leerlingen heeft om komend jaar 
verder te mogen gaan. Ook weten ze nog niet welke leerkrachten komen om les te  
geven, het kan zijn dat ze in de vakantie een andere baan gekregen hebben. Voor de 
leiding van de school een hectische periode. 
De leerlingen moeten naar school totdat ze een bepaald niveau behaald hebben. Tot 
hun 18e zijn de ouders verantwoordelijk, daarna niet meer en kunnen de leerlingen 
zelf bepalen of ze doorgaan tot dat niveau als ze het nog niet gehaald hebben. 
Wij hebben inmiddels alle medewerking van de school en hebben ook de sleutels van 
de sporthal en de keycard van de toegangspoort. We kunnen beginnen. 
Voordat we beginnen brengt de Gemeente de opgeslagen pallets naar de sporthal van 
de school en in de middag komt de vrachtwagen. De al lange tijd beloofde antieke 
waterpomp voor Dippoldiswalde kan morgen mee met de vrachtwagen. 
Voor de aanvang van het nieuwe schooljaar vindt er een ceremonie plaats op het gro-
te plein van de school. Hierbij zijn alle leerlingen aanwezig die allen op hun beurt in 
een rij het plein opkomen. Ook is de burgemeester aanwezig en voert onder andere 
een plaatselijke dominee het woord. De muziek die uit de luidsprekers komt is van het 
Ceausescu tijdperk. 
 
Kan in Nederland ook gebeuren? 
Door de week staan we met de camper op het terrein van het kindertehuis en gaan op 
de fiets naar de sporthal. Vanmiddag kwam er een bruidspaar bij het terrein van het 
kindertehuis foto’s maken. Het maken van de reportage werd onderbroken omdat de 
bruid een telefoongesprek moest voeren. 
 
Hoe gaan we verder? 
We willen doorgaan met kleding inzamelen. In de eerste plaats voor de kinderen in het 
kindertehuis Petofi Sandor en het begeleid wonen in Boldogfalva, en voor de mensen 
met een beperking in de stad. Daarnaast voor het personeel. Dit alles op maat geselec-
teerd. We willen dan bijvoorbeeld  verhuisdozen vullen met kleding op maat voor de 
betreffende personen. De leiding in Petofi Sandor is enthousiast en had zelf al ingevul-
de lijsten voor deze mensen. 
 
AAN TAFEL! 
Koos Eriks 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 21 januari 2018 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.  
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Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus.  
U dient deze tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het 
nummer 272888.  
Opgave vóór woensdag 17 januari bij Koos Eriks 298387 of Ageeth Spruijt 213220. 
 

VOOR KERST NAAR DE WERELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 
 
Op zoek naar een fraai en origineel cadeau voor onder de Kerstboom, kom dan naar 
de Wereldwinkel in Schagen onder de toren van de kerk op de Markt. Grote en kleine 
presentjes, bijvoorbeeld de fraaie serpentijne giraffe, gemaakt door kunstenaars in 
Zimbabwe. Je krijgt een andere kijk op de situatie in dat land. De mensen hebben het 
nog steeds moeilijk ook na de recente omwenteling daar. Door het beeldje van de 
giraffe te kopen helpt u de makers een menswaardig bestaan op te bouwen. Want er 
is een rechtvaardige prijs betaald voor dit prachtige beeldje. 

 
 
Bescheidener zijn de stenen kippen. Kleurig beschilderd, afkomstig uit Thailand, ge-
maakt door één van de honderd medewerkers van een bedrijf waarvan de leiding zich 
inzet voor scholing van de kinderen, training van de medewerkers, arbeidsplaatsen 
voor gehandicapten en ouderen. 
Een maatje ertussen is de leuke wanddecoratie van de kleurrijke metalen vissen. Ook 
van metaal zijn de eveneens kleurige kikker die een waterschaal draagt waaruit een 
vogel drinkt en een vogel die verdacht veel op een uil lijkt. Fantasie prikkelende ca-
deaus welke de kerstboom op kunnen fleuren.  
Kijk voor meer informatie op: www.wereldwinkelschagen.nl 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
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ACTIVITEITENROOSTER  DECEMBER-JANUARI-FEBRUARI 2017/2018 

Datum Dag Bijeenkomst/Raad Begintijd Locatie 

17 decem-
ber zondag 

Muzikale kerstviering door de 
Eenigenburgers, m.m.v. “Het 
Eenigenburgs Gemengd koor “en 
jong talent. Gezellig en verras-
send! 

15.00 uur Kerkje Eeni-
genburg 

19 decem-
ber dinsdag Kerstviering gespreksgroepen en 

andere belangstellenden 16.00 uur HLZ 
Grote Kerk 

24 decem-
 

zondag Kinderkerstviering 16.30 uur Grote kerk 

3 januari woensdag Inloopochtend 10.00 uur Grote Kerk 

8 januari 
 

maandag vergadering kerkrentmeesters 9.00 uur Wulpenhof 3 

9 januari dinsdag Kerkenraad db 20.00 uur Grote Kerk 

14 januari zondag Wereldkoor Langendijk 15.00 uur Kerkje Eeni-
genburg 

16 januari  dinsdag vergadering kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

21 januari zondag Aan tafel! (Gemeentemaaltijd) 15.45 uur Grote Kerk 

31 januari woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

5 februari maandag vergadering kerkrentmeesters db 9.00 uur Grote Kerk 

6 februari dinsdag ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

7 februari woensdag Inloopochtend 10.00 uur Grote Kerk 

7 februari woensdag Kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 
 



ONZE KERK

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

Kwaliteit die staat
Jan Rozing Mannenmode

Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon 0224 212624

Website www.janrozing.nl

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen



Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

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

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hetzijpernotariskantoor.nl

N O T A R I S S E N

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

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

Kantoor

Schagerweg 53, Schagerbrug

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

Postadres - postbus 2

1750 AA  Schagerbrug

Telefoon 0224 - 571641

Telefax 0224 - 571234

E-mail - notarissen@hznk.nl

www. hznk.nl

N O T A R I S S E N

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

Mr. H.J. de Jong

Mw. Mr. B.J. Timmer-Bierman

Mw. Mr. L.D.A. Oltmans

Mr. J. Meegdes

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

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

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

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

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

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

In het Centrum:                               In de wijk Waldervaart: 

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

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

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

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

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

 06 336 386 73

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

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

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

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

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

Rekening PG Schagen: rek. nr.  NL30 FVLB 0699.946.433 t.n.v. Protestantse Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL93 FVLB 0699.543.622 t.n.v. Protestantse Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.
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