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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)

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

Februari - maart 2018

Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat



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: Tjallina Kramer en Yvon Molenaar Telefoon: 0224 212933  
De Wegwijzer: Machteld Brink   Telefoon:  0224 296008 
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 06 336 386 73

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

SCRIBA
Dhr. A. Plomp Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen, 
 0224 227 522 / scriba@pgschagen.nl

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

M E E R  I N F O  O P  W E B S I T E S :  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. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL93 FVLB 0699.543.622 t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.

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

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted www.pgschagen.nl
www.pgschagen.nlwww.pgschagen.nl

ZEGGEN WAT JE DOET, DOEN WAT JE ZEGT
Dé Beheermakelaar

Vraag naar Wim Lemckert voor Schagen 
en omgeving. Bel rechtstreeks naar Wim op 

06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

Zes dagen in de week sta ik voor u klaar, ook in de avonduren.
Kanaalkade 19, 1811LP Alkmaar.  Tel. 072-2201462

VOOR VERKOOP OF AANKOOP VAN UW WONING
wimlemckert@debeheermakelaar.nl
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Denkt u nog aan Kerkbalans?—Gemeenteavond  dinsdag 20 maart 2018 
 

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. 
vacature voor een predikant€; beroepingsprocedure is gestart. 
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" 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het e-mail adres 
pknschagenzm@outlook.com zoveel mogelijk voor de donderdag! 
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 

Klaas Henk Ubels 
 
Pioniersplek in de krijgsmacht 
 
Adelborsten die op Texel een stevige training krijgen, ervaren de rauwe kant van het 
leven. Je leert fysiek om niet aan jezelf te denken, maar aan datgene wat je samen 
kunt bereiken. Aan het einde van deze periode moeten ze met pakweg tachtig man 
het strand op om een enorm zware ketting van 100 meter over het zand te sjorren. 
Tijdens zo’n ultieme inspanning glimlachte een adelborst naar de vlootpredikant. Dan 

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:pknschagenzm@outlook.com�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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Denkt u nog aan Kerkbalans?—Gemeenteavond  dinsdag 20 maart 2018 
 

weet je dat je aanwezigheid wordt gewaardeerd.  
Het is één van de vele ervaringen die de vlootpredikanten en – aalmoezeniers opdoen 
met hun werk onder de militairen. Hun aanwezigheid wordt vaak gewaardeerd. Als er 
een schip zal uitvaren word je als leidinggevende geestelijk verzorger diverse keren 
gebeld, omdat men er zeker van wil zijn dat er een geestelijke meegaat aan boord. 
Marinemensen vinden dat belangrijk en hebben geen goed gevoel als de geestelijke 
ontbreekt. Natuurlijk, zeelieden zijn meer dan gemiddeld ietwat bijgelovig. Het is iets 
wat de zee in mensen losmaakt, besef van afhankelijkheid en verbondenheid. 
 
Op de één of andere manier is het voor de militairen daarbij belangrijk dat een geeste-
lijke in het ambt staat. Zo is mijn ervaring dat ik vrijwel altijd als dominee wordt aan-
gesproken en dat ze, als het er echt op aankomt, niet met Klaas Henk willen praten, 
maar met de dominee. En ik stond een keer aan boord met een groepje uitgelaten 
onderofficieren te praten. In een ander groepje dat op gehoorsafstand zat werd de 
stemming wat meer serieus. Ik nam geen deel aan dat gesprek en toch kwam een van 
hen naar mij toe om me te bedanken. Mijn fysieke aanwezigheid en herkenbaarheid 
als geestelijke hadden het gesprek bij hen gevoed en op wezenlijke thema’s gebracht, 
zei hij.  
 
Het predikantschap in de krijgsmacht als volstrekt geseculariseerde samenleving is al 
eeuwenlang een bijzondere pioniersplek. De Raad van Kerken in Nederland organi-
seert daarom in samenwerking met kerken in Noord-Holland een werkbezoek aan de 
GV bij de marine. Op vrijdag 16 maart kan in Den Helder kennisgemaakt worden met 
de maritieme, oecumenische samenwerking en gaat gesproken worden over de bete-
kenis van kerk en ambt in de krijgsmacht. Ook wordt een schip bezocht en er vindt een 
viering plaats zoals die op zee wordt gehouden.  
 
Meer informatie is te vinden op raadvankerken.nl onder agenda. Daar kan ook de 
aanmelding gedaan worden. Wat mij betreft, graag tot ziens op 16 maart in Den Hel-
der! 

KERKDIENSTEN 
Zondag  18 februari 2018 
Grote Kerk 
10.00 uur   pastor Mw. Kooiman 
product Voedselbank rijst 
1e collecte   Kerk (pastoraat) 
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Denkt u nog aan Kerkbalans?—Gemeenteavond  dinsdag 20 maart 2018 
 

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   dhr. H.Wagenaar 
1 collecte   Kerk Eenigenburg 
Organist  Dhr. E. van Loon 
 
Woensdag 21 februari 2018 
Zorgcentrum De Bron dienst vervalt 

Zondag  25 februari 2018 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. W. Nijkamp, Julianadorp 
product Voedselbank pasta 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Diaconie 
Lector   Janny de Visser 
Organist  Jan Zwart 
Gastheer  Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door  Alie Prij en Coby Taal 
autovervoer  Fam. van Zanten 
Er is crèche, Kom in de Kring, nevendienst en tienerdienst 

Woensdag 28 februari 2018 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor E. Moltzer 

Zondag   4 maart 2018 
Grote Kerk, doopdienst 
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Denkt u nog aan Kerkbalans?—Gemeenteavond  dinsdag 20 maart 2018 
 

10.00 uur   Ds. G. Rinsma, Goutum mmv de Cantorij 
product Voedselbank blikgroente 
1e collecte   Kerk (energie) 
2e collecte   Diaconie Voorjaarszendingsweek Kerk in Actie 
Lector   Sonja Bastiaan 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
autovervoer  Fam. Nicolai 
Er is crèche, en nevendienst 

Woensdag 7 maart 2018 
Zorgcentrum De Bron, dienst vervalt 

Zondag 11 maart  2018 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. H.R. Hummelen 
product Voedselbank koffie en thee 
1e collecte   Kerk (pastoraat) 
2e collecte   Diaconie binnenlands diaconaat Kerk in Actie 
Lector   René Meijer 
Organist  Dhr. E. van Loon 
Gastheer  Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Gonnie Smit en Magda Witte 
autovervoer  Fam. v.d. Woude 
Er is crèche, Kom in de Kring, nevendienst en tienerdienst 

Woensdag 14 maart 2018 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor J. v.d. Stok 

Zondag 18 maart  2018 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. W. Andel, Oudega 
product Voedselbank  houdbaar broodbeleg 
1e collecte   Kerk (piano) 
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Denkt u nog aan Kerkbalans?—Gemeenteavond  dinsdag 20 maart 2018 
 

2e collecte   Diaconie Stichting Schagen Roemenië 
Lector   Jan Bruin 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw   Marjolein ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Jos en Maria Vogelsang 
autovervoer  Fam Voorbraak 
Er is crèche, en nevendienst 

Kerk Eenigenburg 
Zondag  18 maart 2018 
10.30 uur   Lekendienst 
1 collecte   Kerk Eenigenburg 
Organist  Dhr. E. van Loon 

 
De Kerstmusical Hotel Toekan; Vele medewerkende kinderen en een volle 
kerk met ouder, opa’s en oma’s. (foto Mark Woudstra) 
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LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp   
 
De scholen zijn inmiddels weer volop aan de gang en de eerste maand van het nieuwe 
jaar is alweer om. Leuk dat we jullie ook na Kerst weer vaak bij de nevendienst hebben 
gezien!  
De kerstdagen lijken nog niet zo lang geleden, maar vanaf 18 februari gaan we alweer 
uitkijken naar het Paasfeest: het 40-dagenproject gaat dan van start. Het thema is dit 
jaar ‘Ik zorg voor jou’. Jezus maakt onderweg naar Pasen moeilijke dingen mee, maar 
al die tijd zorgt God voor hem. En Jezus laat ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen 
zorgen. We gaan ook veel zingen, dus we hebben jullie stem nodig! Doen jullie weer 
mee? 
18 februari Marcus 1: 12-15 Verzoeking in de woestijn: Ik zorg voor 

jou 
25 februari Marcus 9: 2-10 Verheerlijking op de berg: Ik praat met je 
4 maart Johannes 2: 13-22 Jezus verjaagt de handelaars op het tem-

pelplein: Bij mij kan je thuis zijn  
11 maart Johannes 6: 4-15 Broodvermenigvuldiging: Ik geef je te 

eten 
18 maart Johannes 12: 20-33 Jezus vertelt over de graankorrel: Ik heb 

alles voor je over  
25 maart: palm-
zondag 

Marcus 11: 1-11 Intocht in Jeruzalem: Ik kom naar je toe 

1 april: 1e Paas-
dag 

Johannes 20: 1-18 Het graf is leeg: Ik geef je de toekomst 

 
VAN DE REACTIE, BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak 
Kerst achter de rug, Pasen kondigt zich aan! Al heel snel start de 40 dagen periode 
waarin we ons voorbereiden op het Paasfeest. Op de geslaagde Kerstvieringen en het 
afscheid van Ds. Wim Andel, kijken we terug met een aantal foto’s, over de  40 dagen-
tijd vindt u tekstbijdragen. De afgelopen maand was ook een droevige maand: bijna  
even veel gemeenteleden overleden er al in heel vorig jaar. Ook dit klinkt door in de 
teksten van dit blad. 
Tenslotte:  ook weer een nieuw jaar voor ons kerkblad!  Ook dit jaar verschijnen we 
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weer met 10 nummers, de verschijningsdata en inleverdata voor de kopij zijn terug te 
vinden op de website onder het tabblad “kerkblad”. Dank aan alle vrijwilligers die af-
gelopen jaar een bijdrage leverde voor de overdenking waarmee we elk blad begin-
nen. Bij geen tegenbericht ga ik er vanuit dat jullie ook dit jaar, jullie medewerking 
weer willen geven. 
 

 
Iedereen zingt mee; meer foto's op de website  (foto Mark Woudstra) 
 
MEELEVEN EN FELICITATIE 
Louise Kooiman 
 
Wij leven mee met de familie Paardekooper. Op 12 december overleed in het hospice 
hun moeder en oma Franca Paardekooper op 86 jarige leeftijd. De laatste jaren na de 
dood van haar man waren zware jaren voor haar en het verdriet om zijn heengaan was 
groot.  
Vol vertrouwen in haar Heer en Heiland is zij gestorven.  
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In het kerkje van Valkkoog hebben we afscheid van haar genomen 
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte in de tijd die komt. 
Op 25 december overleed Pieter Blom, in de leeftijd van 82 jaar in zijn huis aan de 
Parallelweg  24 te Schagen.  De laatste periode van zijn leven kon zijn vrouw voor hem 
zorgen en kon hij thuis blijven wat hij zo graag wilde. Wij wensen zijn vrouw Maartje 
en zijn kinderen en kleinkinderen kracht toe en troost aan de goede herinneringen aan  
hun man, vader en opa. 
Op 2 januari overleed in de leeftijd van 66 jaar, Dineke Dekker – Staal. Na een periode 
van hoop en vrees stierf Dineke thuis met haar geliefden om haar heen. Verdrietig dat 
wij afscheid van haar moesten nemen. In de Grote Kerk hebben we afscheid van haar 
genomen met goede woorden en zang en muziek. We wensen Ger en de kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte. Dat zij zich gedragen mogen weten door de mensen om 
hen heen en Gods grote liefde.    
Wij leven mee met Elly Poley, Vinkenhof 25, 1742 JA Schagen. Elly ligt met ernstige 
brandwonden in het ziekenhuis in Beverwijk. Er zijn enkele transplantaties geweest en 
hopen dat ze goed mag herstellen. Binnenkort zal ze wellicht op een andere plek moe-
ten revalideren. Mocht u haar een kaartje willen sturen kan dit voorlopig naar het 
huisadres. We wensen Elly beterschap toe en dat ze de kracht mag vinden om het vol 
te houden in de tijd die komt. Wij wensen Arjen en de kinderen ook veel sterkte toe. 
Dat zij zich gedragen mogen weten door Gods liefde. 
Wij leven mee met Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg en John Hoefsmit uit Haring-
huizen. Op dit moment is er veel zorg om John in hun gezin. Wij wensen hen allen, 
ieder op hun eigen manier, veel sterkte en kracht toe in de komende tijd. Dat we als 
gemeente om hen heen mogen staan en dat ze Gods liefde zo ook mogen ervaren. 
We leven mee met Henk Gils en Loekie Gils-Kruijff, Cornelis Bregmanstraat 67, Scha-
gen. 
De afgelopen periode is er veel zorg geweest om hun beider gezondheid. Loeki hoopt 
langzaam weer meer energie te krijgen maar het vraagt geduld.  Henk heeft steeds 
meer moeten loslaten en dat vraagt vertrouwen.  
Als je gezondheid je in de steek laat en je hebt ook zorg om je partner is dit dubbel 
zwaar.  
Wij wensen hen beiden, vanuit onze gemeente, veel sterkte en warmte en veel lieve 
mensen om hen heen. Dat zij zich gedragen mogen weten door Gods Liefde. 
 
We feliciteren Chris Stobbe en Marie-José Bindels met hun derde dochter en Heidi en 
Jula met hun nieuwe zusje Manoek. 
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VOEDSELBANK  
(VEERTIG DAGEN TIJD I) 
Tineke Buis (diaconie) 
 
Denk in de veertigdagentijd aan de Voedselbank 
Kop van Noord en koop iets extra’s. 
Wekelijks worden 160 gezinnen in de kop van 
Noord Holland geholpen aan een voedselpakket. 
Dit wordt door 40 vrijwilligers geregeld voor de 
gemeenten Hollands Kroon en Schagen. Deze 
gezinnen zitten tijdelijk in een moeilijke periode. 
Voor het aanvullen van de pakketten gaat de dia-
conie hiervoor houdbare producten inzamelen. 
Daarbij is de hulp van de gemeente hard nodig. 
Wij vragen u om iedere zondag een product mee 

te nemen, zodat er een grote voorraad bij de Voedselbank kan worden ingeleverd. 
Hierbij de inzamellijst: 
1e zondag 18 februari : rijst 
2e zondag, 25 februari: pasta 
3e zondag, 4 maart: blikgroente

4e zondag 11 maart: koffie & thee 
5e zondag 18 maart: houdbaar broodbeleg 
6e zondag Palmpasen 25 maart : fruit en/of koek 

 
Iedere zondag zal in de Hans Leijdekkerszaal, bij de ingang een bolderkar staan. Hier 
kunt u de spullen afgeven. Mocht u de boodschappen vergeten, dan kunt u ook een 
bijdrage in het collectepotje doen. Op Palmzondag willen we de voorraad naar de 
Voedselbank in Anna Paulowna brengen. U bent van harte uitgenodigd om mee te 
gaan, dit kunt u melden bij Tineke Buis. De diaconie steunt dit project van harte en 
stelt dit wederom als vervanging voor van het spaarproject via de spaardoosjes. 

VEERTIG DAGEN TIJD II: VESPERS 
Gerda Heddes, namens Pastorale Raad 
 
Op weg naar Pasen, sobere maaltijd en vesper op de woensdag. 
Op woensdag 14 februari start de 40 dagentijd.  
Ook dit jaar nodigen wij u van harte uit, om op iedere woensdag, met elkaar te eten en 
een moment van bezinning te delen. Het thema voor dit jaar is ‘onvoorwaardelijke 
liefde’. Wij nemen dit thema als uitgangspunt voor de invulling van de korte vespers. 
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Tijdens deze korte vesper is er een kaars-moment, luisteren en zingen wij samen en 
zijn er momenten van stilte. 
 
De sobere maaltijden en vespers vinden iedere woensdag, tijdens de 40dagentijd, 
plaats in de Hans Leijdekkerszaal. De avond begint om 18.00 uur en eindigt tussen 
19.00 en 19.30 uur. 
Het betreft de volgende woensdagen; 
Woensdag 21 februari, woensdag 28 februari, woensdag 7 maart, woensdag 14 maart, 
woensdag 21 maart en woensdag 28 maart. 
Iedere maandag, voorafgaand aan de desbetreffende woensdag, kunt u zich telefo-
nisch opgeven bij Truus Folkertsma. Tel. 0224-298403. 
Wanneer u Truus niet persoonlijk aan de lijn krijgt, dan kunt u een voice-mail bericht 
inspreken. 
Wij heten u van harte welkom. 
 

UITNODIGING GEMEENTEAVOND 20 MAART A.S 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteavond op dinsdag 20 

maart a.s. We willen graag de voortgang van het beroepingswerk met u bespre-
ken. Daarnaast wil de kerkenraad het voorstel over de vorming van een kleine 

kerkenraad toelichten en met de gemeente bespreken. 
 

w.g. Arjan Plomp, scriba 

 
VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 
 
Sinds het laatste verslag in de voorgaande uitgave van Onze Kerk heeft de kerkenraad 
vergaderd op 6 december 2017 en op 9 januari 2018. Het moderamen heeft recent 
op 1 februari vergaderd. Hierbij zijn diverse zaken aan de orde gekomen. Naast de 
reguliere en huishoudelijke zaken, is het volgende onder de aandacht geweest: 
 
1) Afrondende rapportages van ds. Wim Andel 
Ds. Wim Andel is tot 31 december jl. in dienst geweest van de PG Schagen als interim 
predikant. Op Eerste Kerstdag is er afscheid van hem genomen.  
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Ds Wim Andel neemt 
afscheid van Schagen 
en overhandigt de 
sleutels van kerk en 
pastorie aan Jan Prij 
en Paulien Knol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In zijn eindrapport is het volgende op hoofdlijnen aan de orde gekomen:  
1. het toerusten van de kerkenraad om haar bestuurlijke taak met een hernieuwd lei-
derschap te vervullen. 2. het in kaart brengen van onze gemeente en samen met de 
kerkenraad en gemeente opstellen van een gedragen profiel en koers. 3. het begelei-
den van het beroepingswerk. 
 
Door individuele gesprekken met de leden van de kerkenraad, door gebruik te maken 
van de “Tien kansen voor de ambtsdrager, Leiderschap met lef”, door welwillendheid 
van de kerkenraad zelf, heeft Wim Andel dit jaar een verbetering zien optreden in de 
bestuurlijke taak. Met name aan het einde van de Heidag op zaterdag 16 september 
kwam in de evaluatie naar voren dat we in een goede sfeer als team bijeen waren ge-
weest.  
Vermeldenswaard is dat we in dit jaar meerdere gemeenteavonden hebben georgani-
seerd waar iedere keer veel mensen aanwezig waren. Er kon gereageerd worden op en 
gesproken worden over de ontwikkeling van de koers van de gemeente de toekomst in. 
En daar werd belangstellend en betrokken in meegedacht. 
Mooi werk was het de laatste tijd om het beroepingsproces op te starten. Een gemoti-
veerde groep gaat aan de slag om de nieuwe predikant te zoeken. Het is zeer positief 
dat de formatie is uitgekomen op 0,7 tot mogelijk zelfs 0,8 fte. 
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Voornoemde delen zijn (vrijwel) letterlijk geciteerd uit het eindrapport van ds. Wim 
Andel. De kerkenraad heeft op dit rapport en op het afgelopen jaar commentaar gege-
ven en deelt grotendeels deze observaties. We hebben ds. Wim Andel hartelijk be-
dankt voor zijn inspanningen voor onze kerk in 2017.  
Door deze ervaringen in het afgelopen jaar is het voornemen dat we als kerkenraad 
meer gemeenteavonden organiseren dan voorheen en dat we ook jaarlijks invulling 
geven aan een bezinningsdag. 
 
2) Profiel van onze gemeente & voortgang beroepingswerk 
 Zoals eerder vermeld zijn er diverse stukken afgerond door ds. Wim Andel, is er een 
advertentietekst opgesteld en een beroepingscommissie samengesteld, die onder 
leiding van ds. Wim Andel is begonnen met het beroepingswerk. Sinds 1 januari jl. is 
onze consulent ds. Laura Nagelkerke bij dit beroepingswerk betrokken.  
Naar aanleiding van de laatste gemeenteavond is het zogeheten “Informatiedocu-
ment” nog gewijzigd. Dit document is publiek beschikbaar gesteld voor sollicitanten en 
omvat onder meer een profiel van onze gemeente en een omschrijving van de ge-
wenste werkzaamheden. 
Het bezoekproject KLIV (Kennismaken, Leren, Inventariseren, Verbinden) is hierbij 
nogmaals ter sprake gekomen: er is een format opgesteld voor dit bezoekwerk, maar 
dit wordt nog verder bijgewerkt en gewijzigd op wens van de kerkenraad. Dit werk is 
nog niet afgerond. 
De beroepingscommissie heeft reeds enkele sollicitaties ontvangen en daarnaast lo-
pen er nog andere acties om kandidaten te benaderen. De eerste gesprekken worden 
reeds op dit moment gevoerd. 
 
3) Kleine Kerkenraad 
In de diverse vergaderingen is, na enige discussie, besloten om te gaan werken met 
een zogeheten ‘kleine kerkenraad’. De vergaderdruk is voor veel ambtsdragers relatief 
hoog; daarnaast is er een wens om, na een vrij intensief jaar onder leiding van ds. Wim 
Andel, naar een minder intensieve vergaderfrequentie terug te keren. De kerkorde 
laat kerkenraden toe om dit te regelen middels een kleine kerkenraad. 
In de kleine kerkenraad wordt elk college en elke werkgroep vertegenwoordigd in een 
kleine kerkenraad, die vaker bij elkaar komt. De voltallige kerkenraad komt dan (ten-
minste) 4x per jaar bij elkaar. Een aantal hoofdverantwoordelijkheden blijft bij de vol-
tallige kerkenraad liggen (zoals de financiële verantwoordelijkheid), maar veel zaken 
van meer dagelijkse aard kunnen dan bij de kleine kerkenraad liggen. 
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De kerkenraad heeft besloten hiermee te gaan werken. Er is een wijziging van de 
plaatselijke regeling noodzakelijk, waar op dit moment aan wordt gewerkt. Ook zal de 
gemeente gehoord worden op een komende gemeenteavond. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de eerdere Raad van Vieren & Leren is opgesplitst in 
twee werkgroepen: Werkgroep Liturgie en de Raad van Leren & Doen. Elders in dit 
kerkblad is hier een uitgebreidere toelichting op gegeven. Ook dit werk zal vertegen-
woordigd worden in de Kleine Kerkenraad. 
 
4) Financieel 
Zowel de begrotingen van het College van Kerkrentmeesters als het College van Dia-
kenen zijn goedgekeurd, met dank voor dit werk aan beide colleges. Deze begrotingen 
kunt u, indien gewenst, opvragen bij de scriba (bij voorkeur per mail:  
scriba@pgschagen.nl).  
 
5) Consideratie derde tranche kerkordewijzigingen 
In het kader van ‘Kerk 2015’ is de landelijke PKN met de synode aan het werk om de 
kerkorde op een aantal onderdelen te wijzigen. Er is een derde (en laatste) tranche 
kerkordewijzigingen gecommuniceerd. Dit betreft vooral: 1) De samenwerking van 
gemeenten, 2) De mobiliteit van predikanten, 3) Pragmatische aanpassingen, zoals dat 
het deeltijdpercentage tussentijds teruggebracht kan worden in uren, als de financiën 
daartoe aanleiding geven. 
Elke kerkenraad is gevraagd hierover te ‘considereren’: meedenken over de inhoud 
van deze wijzigingen en in een reactie laten weten hoe ze over deze wijzigingen denkt. 
De wijzigingen over de mobiliteit en de wachtgeldregeling voor predikanten hebben 
ook een financiële consequentie: de afdracht aan de PKN zal wat hoger worden. 
We hebben als kerkenraad een reactie geschreven: in de basis achten we alle wijzigin-
gen zinvol en positief. We hebben enkele opmerkingen geplaatst bij de uitwerking op 
enkele onderdelen en pleiten bijvoorbeeld voor een meer marktconforme wachtgeld-
regeling. 
 
6) Dienstenrooster 2018 
Het dienstenrooster voor 2018 is vastgesteld. De kerkenraad merkt op dat tot op he-
den nog niet alle diensten voor 2018 zijn ingevuld. Zeker in de tweede helft van 2018 
zijn nog diverse ‘gaten’ in het rooster met betrekking tot voorgangers, maar we hopen 
dat er tegen die tijd een nieuwe predikant is gevonden. Het rooster is beschikbaar op 
onze website.  
 
 

mailto:scriba@pgschagen.nl�
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TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 

Op 12 december 2017 overleed in de leeftijd van 86 jaar  

Franca Paardekooper - Bremer. 

Sinds 3 februari 2015 weduwe van Jan Paardekooper. Het was een groot gemis toen 
haar man was gestorven en ze vond het leven zwaar geworden. Voor Jan was Franca 
de liefde van zijn leven en zette haar op een voetstuk en had altijd veel warmte en 
zorg voor haar. Zij miste hem daarin en had veel verdriet om zijn heengaan. De laatste 
10 jaren van hun leven hebben ze samen in de Caegstate gewoond. In Schagen voel-
den ze zich goed en samen hebben ze een goed leven gehad. Haar man Jan had jaren-
lang gevaren waardoor zij grotendeels alleen stond voor de opvoeding van de kinde-
ren. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar ze heeft zich daar door heen geslagen. Ze 
was een sterke vrouw.  

Franca Paardekooper was ook perfectionistisch en dit hield haar gevangen in het werk 
wat er moest gebeuren. Graag wilde ze controle houden over het leven wat haar ook 
soms machteloos en eenzaam maakte. De laatste jaren ging zij niet zo heel veel meer 
de deur uit maar, daarvoor kon zij samen met haar man toch genieten van prachtige 
vakanties of van een weekje of langer in een hotel. Zij nodigde de kinderen en de 
kleinkinderen uit om naar hen toe te komen. Daar genoten ze van en dit gaf de ruimte 
om elkaar te spreken of samen met elkaar iets te kunnen doen. Ze is altijd een mooie, 
sterke, krachtige vrouw geweest, tot het eind aan toe wist ze wat ze wilde. Ze was ook 
een zeer gelovige vrouw. 

Ze sprak veel over wat haar geloof voor haar betekende. Ze had veel Bijbelkennis en 
was hier mee grootgebracht. Het was haar steun en kracht. God die onvoorwaardelijk 
van haar hield, in wie zij was en hoe zij leefde. In het kerkje van Valkkoog namen we 
op maandag 18 december afscheid van haar. Zo hebben we daar de tekst gelezen over 
de liefde. Woorden die voor haar ook een troost waren. Ze verlangde aan het eind ook 
om te sterven en wist zich geborgen in Gods grote liefde en dat had haar ook de kracht 
gegeven om met vallen en opstaan haar leven te leven. Nu moeten allen die van haar 
gehouden hebben haar loslaten. We wensen Marjorie en Fred, Frances en Albert, Ba-
rend-Jan en Miranda, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe en dat zij troost 
mogen vinden in de goede herinneringen aan Franca Paardekooper.  
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TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 

Op 25 december 2017 overleed in de leeftijd van 82 jaar  

Pieter Blom. 

Hij is jarenlang boer in Oude Sluis geweest en was altijd heel betrokken bij de natuur. 
Zijn zoon Jan nam het later van hem over, maar ook toen hij ouder werd was hij nog 
vaak op de boerderij te vinden. Het was zijn lust zijn leven. Hij was ook een man waar 
je altijd een beroep op kon doen. Jarenlang was hij drager bij uitvaarten, een man die 
veel klaarstond voor de gemeenschap. Eén keer per jaar ging hij op de 1e maandag 
van augustus met zijn vrouw Maartje naar het concours hippique in Opmeer. Het was 
een uitje waar ze naar uitkeken. Ze genoten van de paarden en het rijden. Zo konden 
ze samen nog heel erg genieten van de mooie dingen van het leven. Vanwege zijn 
activiteiten als drager kwam hij ook wel eens in de kerk en voelde zich aangesproken 
door wat daar verteld werd. Piet Blom wilde niet dood, hij wilde bij zijn vrouw Maartje 
blijven, hij had het leven en alles wat hem er aan bond nog lief. En als je aan hem 
vroeg: “Hoe gaat het ermee” zij hij steevast: “het gaat best”.  

Tot het eind aan toe wilde hij graag nog lopen ook al had hij bijna geen energie meer, 
en zijn benen waren te moe. 1e kerstdag was de energie op. De dokter die geroepen 
werd stelde voor om hem naar het ziekenhuis te brengen, maar zijn vrouw Maartje 
had beloofd dat haar man niet naar het ziekenhuis hoefde en zo kon hij op zijn ver-
trouwde plek, in zijn eigen huis sterven. Dat was voor hem belangrijk maar ook voor 
zijn vrouw. Zo hebben we ook afscheid genomen van hem in het crematorium. Maar-
tje zijn vrouw, vertelde dat ze zich zo geraakt voelde door het mooie gedicht van Han-
na Lam. Dat hebben wij bij zijn afscheid gelezen. De mensen van voorbij.  

De mensen van voorbij wij noemen ze hier samen. De mensen van voorbij wij noemen 
ze bij namen. Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen en zijn wij even bij elkaar 
aan het begin van ‘t nieuwe jaar.  

De mensen van voorbij zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij ze zijn met ons 
verweven in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen, in bloemengeuren, in een 
lied dat opklinkt uit verdriet.  
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De mensen van voorbij zij worden niet vergeten. De mensen van voorbij zijn in een an-
der weten. Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. De mensen van 
voorbij zijn in het licht, zijn vrij.  

Wij wensen zijn vrouw Maartje, Gerda en Piet, Jan en Saskia en de kleinkinderen veel 
kracht toe in dit gemis en verdriet.  

TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 

Op 2 januari 2018 overleed op 66 jarige leeftijd  

Dineke Dekker - Staal 

De dankdienst voor het leven was op dinsdag 9 januari 2018 in de Grote Kerk in Scha-
gen. Dineke werd geboren op 2 juni 1951 in Groningen als nakomertje in het gezin. 
Vader was Douwe Willem Staal en moeder was Gerda Raucamp. Ze had nog twee zus-
sen. Haar jeugd bracht ze door in Groningen en na de Mulo ging ze bij de bank werken. 
Ze ontmoette bij het uitgaan in 1968 Ger Dekker en ze werden verliefd. Ger hield van 
de zee en zou gaan varen. Zo schreven ze elkaar samen toen Ger in die jaren op zee 
was om het contact in stand te houden en na enige jaren trouwden ze. De eerste 18 
maanden vaartijd ging Dineke mee op zee. 3 reizen heeft ze gemaakt. Daarna ging ze 
aan land en kwamen de kinderen Sandra en Petri die in Borger werden geboren. Na 
enige jaren ging Ger bij de NAM werken en kwamen ze in Schagen te wonen in hun 
huis aan de Lindenlaan. Toen de kinderen iets ouder werden ging Dineke werken bij de 
bibliotheek tot het pensioen van Ger in 2003 toen tevens ook hun 1e kleinkind werd 
geboren. Daarna hebben ze nog veel samen kunnen genieten, fietsen, reizen.  

Dineke was een vrouw die niet snel op de voorgrond stond. Een lieve moeder, zorg-
zaam voor de mensen om haar heen. Ze stond positief in het leven en stond altijd voor 
iedereen klaar. Ze had een ruim hart voor mensen die anders dachten en wilde en kon 
dit respecteren. Ze was altijd heel precies en ze kon heel duidelijk zijn in wat ze van de 
dingen dacht. Een betrokken vrouw die een warm kloppend hart had voor de mensen 
om haar heen, ook buiten haar gezin. De laatste jaren kreeg de ziekte haar te pakken 
en langzamerhand moest ze steeds meer inleveren. Verdrietig om te zien hoe het niet 
meer ging. Toch bleef Dineke positief en was dankbaar wat het leven haar had ge-
schonken. “Ik heb een prachtig leven gehad”vertelde ze , “zoveel om dankbaar voor te 
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zijn, zoveel genoten van het leven, van de kinderen en de kleinkinderen, zoveel prach-
tige dingen samen gedaan met Ger en met familie en vrienden. Het leven was de 
moeite waard”. Ik ben een gelukkig mens, die veel mooie dingen van het leven heeft 
meegemaakt”.  

Dineke was dankbaar voor wat het leven haar had gebracht, ondanks dat ze niet heel 
oud mocht worden. Zo durfde ze zich toe te vertrouwen aan Gods Liefde en wist zich 
gedragen door God. Zij geloofde dat God door mensen heen werkt en zo heeft ze God 
ook ervaren de laatste periode van haar leven. Haar familie maar ook vrienden en de 
gemeente om haar heen. Ze geloofde in God: wiens naam betekend “Ik zal er zijn”.  

Zo willen Ger, Sandra en Michiel, Petri en Ronald en de kleinkinderen, haar blijven 
herinneren. Dat zij zich gedragen mogen weten door Gods grote Liefde.  

BEDANKJE 
Rik Laernoes 
Het was goed om te ervaren dat er zo meegeleefd is na mijn ongelukkige val in huis. 
Telefoontjes, kaarten, appjes en bezoekjes hebben me zeer goed gedaan en me weer 
aardig op de been geholpen. Nog een paar weken therapie en ik loop weer als een-
niet-al te snelle kievit. Dank voor alle ondersteuning. 
P.s. Nadat dit stukje geschreven was, werden we geconfronteerd met het nare nieuws 
over onze pleegzoon John. 
Vandaag - 4 februari - is er voorbede gedaan voor John en ons, zijn pleegouders. 
Na afloop van de dienst heeft ieder die aanwezig was op de een of andere manier blijk 
gegeven van meeleven. 
Dat heeft ons diep geraakt. Heel fijn dat er zoveel mensen om ons heen staan. 
Bij alle verdriet toch met een warm gevoel naar huis gegaan. 
 
JAN MECHIELSEN ONZE GROENE RENTMEESTER 
Wim Voorbraak 
 
Uit eerder bijdragen weet u dat er binnen onze gemeente flink wat werk wordt gedaan 
waarvan het doorsnee gemeentelid geen weet heeft. Deze keer aandacht voor Jan 
Mechielsen, een van de kerkrentmeesters in onze gemeente. Jan en Gerda Mechielsen 
zijn al bijna 45 jaar getrouwd en wonen al die tijd in Sint Maarten. Van dichtbij hebben  
zij mee gemaakt hoe, na eerst gekerkt te hebben in Sint Maarten, Valkkoog en Eeni-
genburg, de gemeente zich steeds meer terugtrok rond de Grote Kerk op de Markt in 
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Schagen. Alleen in het kerkje van 
Eenigenburg vinden nog regel-
matig diensten plaats, de andere 
2 kerken zijn afgestoten. Samen 
met Kees Bakker, ook woonach-
tig in Sint Maarten,  hebben Jan 
en Gerda deze veranderingen 
van dichtbij meegemaakt. Maar 
daarover een ander keer. 
Aanleiding voor dit gesprek is 
het kappen van de wilgen en 
populieren in het laantje naar 
het Kerkje in Eenigenburg, een 
flinke klus. Voor mij was het 
nieuw, wellicht voor u ook: het 
onderhoud van de weg richting 
kerkje is zorg van de gemeente, 
het onderhoud van de berm is 
zorg van onze kerk. Nadat de 
laatste jaren het nodige snoei-
werk aan de bomen is verricht 
zijn de bomen  inmiddels op zo’n 
leeftijd gekomen dat het tijd wordt ze  te vervangen. 
Takken vallen vanzelf naar beneden, laat staan bij een beetje storm zoals we dat al 2 
keer hadden dit jaar. De veiligheid van passanten is niet meer gewaarborgd. De bomen 
aan één kant van het laantje zijn al gekapt, het kappen van de rest van de bomen aan 
de andere kant, volgt na overleg met de gemeente Schagen. 
Voor zijn trouwen heeft Jan Mechielsen een jaar of 5 gewerkt in de groenvoorziening 
in de Wieringermeer. Die ervaring komt hem nu goed van pas nu hij voor onze kerk 
bezig is met het kappen van overhangende takken, het onkruid vrij houden van de 
paden, zowel op de begraafplaats rond het kerkje van Eenigenburg als rond het kerkje 
in Valkkoog - beide begraafplaatsen worden beheerd door onze gemeente- en de bo-
men in de tuin rond de pastorie. Voor de goede orde, elke dominee verzorgt verder 
zijn eigen tuin. 
De begraafplaatsen zijn een verhaal apart. Het is al weer een paar jaar geleden dat de 
laatste inwoners van Valkkoog en Eenigenburg zijn begraven. In ieder geval wordt er 
tegenwoordig minder begraven maar ook niet ieder een kan een plekje krijgen op een 
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van de begraafplaatsen, je moet of in het dorp zelf gewoond hebben of Nederlands 
Hervormd zijn, aldus Jan. Wel hebben een aantal mensen al een plekje gereserveerd. 
Begrafenissen of niet, het onderhoud gaat door. Gelukkig is “groen werk”met machi-
nes uitbesteed aan “Hollands Noorderkwartier”. Zij maaien tegenwoordig ook het gras 
op de terp waar de Grote Kerk op staat. Wel lopen Jan en Joep Gootjes regelmatig een 
rondje rond de kerk om het zwerfvuil op te ruimen wat het uitgaanspubliek achter 
laat. Tijdens de diensten in Valkkoog en Eenigenburg fungeert Jan als koster. 
Wanneer u weer eens het kerkje van Eenigenburg bezoekt en vindt dat er rond het 
kerkje netjes uitziet, weet dan: het gaat niet vanzelf. Jan Mechielsen is weer bezig 
geweest. 
 
RAAD VAN VIEREN EN LEREN 
Wijnand Kramer, voorzitter Werkgroep Liturgie, mede namens Rik Laernoes, 
 
Raad van Vieren en Leren = “Werkgroep Liturgie” + “Raad van Leren en Doen” 
De oude Raad van Vieren en Leren zoals die ingevuld was na het implementeren van 
de adviezen naar aanleiding van het rapport van de Commissie Gemeente Opbouw 
heeft niet goed kunnen functioneren. De grote spreiding in de aandachtgebieden van 
de Raad van Vieren en Leren als ook het gebrek aan deelnemers aan en in de Raad 
heeft geleid tot een herbezinning van taken en bevoegdheden van de RVL. Na intern 

Op de foto links stonden alle bomen nog in het laantje, nu niet meer…. 
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overleg en in samenspraak met de kerkenraad is besloten de oude RVL te splitsen in 
twee werkgroepen met een eigen aandachtsgebied. 
De twee werkgroepen zijn: de “Werkgroep Liturgie” en de “Raad van Leren en Doen”. 
In deze tweedeling ontstaat een onderscheid tussen een meer praktische invulling van 
de taken bij Leren en Doen en een meer theoretische nadruk bij Liturgie en Beleids-
ontwikkeling. Voordeel hiervan is dat er verschillende gemeenteleden kunnen worden 
gevraagd, waarbij de een zich meer thuis zal voelen bij het regelen van praktische za-
ken en de ander meer voelt voor nadenken over koers en ontwikkeling van de kerk-
diensten.   
De Raad van Leren en Doen zal worden samengesteld uit tenminste drie leden uit de 
gemeente aangevuld met de kerkelijk werker. De leden zullen voor een periode van 
vier jaar hun taken uitvoeren. Voor het uitvoeren van activiteiten zal zoveel mogelijk 
op projectbasis gebruik worden gemaakt van gemeenteleden. De leden van de raad 
zijn naast Louise Kooiman, Rik Laernoes (voorzitter), Henk Rieffe,  Huib Wagenaar en 
Trudy Tuinstra. 
De Werkgroep Liturgie zal worden samengesteld uit tenminste drie leden van de ge-
meente aangevuld met de predikant van de gemeente. De leden zullen uit hun midden 
een vertegenwoordiger in het Moderamen benoemen die dan ook bestuurlijk ouder-
ling of diaken zal zijn. De leden van deze werkgroep zijn naast de beoogde nieuwe 
predikant, Wijnand Kramer (voorzitter, lid Moderamen), Jan Bruin, Kristel Kloosterman 
en René Meijer. 
Er bestaat ook een werkgebied dat de beide werkgroepen raakt. In het tenminste 
twee maal per jaar te houden gezamenlijk overleg van Raad van Leren en Doen en 
Werkgroep Liturgie zullen de bijzondere diensten en Paas- en Advents- en Kerstprojec-
ten een definitief karakter krijgen. In dit overleg zal ook de kindernevendienst worden 
betrokken. Definitieve voorbereiding voor deze bijzondere activiteiten zal door uit de 
gemeente betrokken projectteams worden uitgevoerd. 
Mocht u na het lezen van deze uitleg denken dat u zou willen meewerken in een van 
beide werkvelden mag u zich aanmelden bij de betrokken voorzitter. U zult met open 
armen worden ontvangen.  
 

RAAD VAN LEREN EN DOEN 
Huib Wagenaar 

Na de succesvolle “Tischreden” van Luther, organiseert de Raad van Leren en Doen op 
7 maart 2018 in de Grote Kerk een avond over Jezus in de film. Freek Bakker de schrij-
ver van het boek “Jezus in beeld”  zal vertellen over zijn studie naar het verschijnen 
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van Jezus op het witte doek. Kerk open 19.30 uur en aanvang 20.00 uur en de toegang 
is vrij! Komt allen! 

 VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak en Brenda Plak 
 
 Deel 1 (Brenda) COLLECTEOPBRENGST 4e KWARTAAL 2017 
 

4e kwartaal 2017 

  
1e 2e Totaal  kerk diaconie afdracht 

 

         

         1-10-2017 
 

98,35 99,83 198,18 98,35 99,83 
  8-10-2017 

 
82,45 80,45 162,90 82,45 80,45 

  15-10-2017 
 

216,95 
 

216,95 
  

216,95 Werelddiaconaat 

22-10-2017 
 

58,20 76,30 134,50 58,20 
 

76,30 Dorcas 

29-10-2017 
 

159,65 132,90 292,55 159,65 
 

132,90 Hervormingsdag 

5-11-2017 
 

72,70 76,70 149,40 72,70 
 

76,70 Najaarszending 

12-11-2017 
 

84,90 86,40 171,30 84,90 86,40 
  

19-11-2017 
 

80,68 136,33 217,01 80,68 
 

136,33 
Binnenlands 
diaconaat 

26-11-2017 
 

125,86 167,30 293,16 125,86 
 

167,30 Voedselbank NH 

3-12-2017 
 

115,00 102,20 217,20 115,00 
 

102,20 Missionair werk 

10-12-2017 
 

99,92 102,46 202,38 99,92 
 

102,46 Pastoraat 

22-10-2017 
E'bur
g 70,30 

 
70,30 70,30 

   
19-11-2017 

E'bur
g  25,30 

 
25,30 25,30 

  
Lekendienst 

17-12-2017 
 

121,40 113,85 235,25 121,40 113,85 
  24-12-2017 

 
96,35 103,20 199,55 96,35 103,20 

  

24-12-2017 
Kerst
nacht 645,87 

 
645,87 

 
645,87 

 

t.b.v. Vluchtelin-
gen 

        

diaconie ver-
dubbeld het 
bedrag 

25-12-2017 
 

172,25 
 

172,25 
  

172,25 
Kinderen in de 
knel 

31-12-2017 
 

56,10 59,60 115,70 56,10 59,60 
  

  
2.382,23 1.337,52 3.719,75 1.347,16 1.189,20 1.183,39 
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Deel 2, bijdrage Annemarie 
De kerkbalansweken zitten er bijna op. In het weekeinde van 19 en 20 januari  zijn de 
e-mails verzonden naar diegene van wie dat e-mailadres bij ons bekend is. Ongeveer 
de helft heeft daar diezelfde week nog op gereageerd door ofwel geld over te maken 
dan wel een toezegging te doen. U snapt dat wij dat jammer vinden. Sommige mensen 
hebben gereageerd dat zij de mail niet hadden ontvangen. Dat kan natuurlijk ook. Nu 
blijkt dat, ook landelijk, bij verschillende mensen de mail in de zgn. SPAM terecht is 
gekomen. Dat is ook het mapje ongewenste mail. Als u nu denkt dat u de mail niet 
heeft gehad wilt dan ook even kijken in de map “Ongewenste mail”? En dan als dat zo 
is, alstublieft nog even reageren. Ook als u de mail wel heeft gehad, maar nog niet 
gereageerd wilt u dat dan alsnog doen? Wij zijn u er zeer erkentelijk voor. 
Voor vragen kunt u mij altijd mailen of bellen. avoorbraak@ziggo.nl of 0224-213665. 
Bedankt! 
 
Deel 3:bijdrage Brenda Plak 
Op dit moment ben ik druk doende om de toezeggingen die gedaan zijn op het papie-
ren toezeggingformulier voor Kerkbalans 2018 te verwerken. Helaas zijn er, net als 
voorgaande jaren weer een heel aantal kerkelijke leden die per abuis geen betaalwijze 
hebben aangekruist.  
Wij zullen in ons systeem nakijken hoe u de bijdrage voor het jaar 2017 heeft betaald.  
Mocht u dus per abuis geen betaalwijze hebben ingevuld , gaan wij er van uit dat u de 
bijdrage voor het jaar 2018 op dezelfde wijze wilt betalen als dat u gedaan heeft in het 
jaar 2017.   
 
Deel 4: bijdrage Annemarie 
 DANK, DANK, DANK!!!!! Het was weer super. De lopers van kerkbalans 2018. 
Peter, Dick, Marjolijn, Therese, Tineke, Clary, Saskia, Jaap v.d. G., Gerda H, Gerda M., 
Jaap S., Ineke S, Dieuwke, Mark, Willy, Kristel, Roel, Gré, Annelies, Marian, Maarten, 
Jakob Floris, Trudy, Wijnand, Willem K., Willem V., Rik, Adriaan, Gerrit, Bernard, 
Arend, Bote, Ineke v.d. W., Arjen, Klaas, Ank, Hans S., Niels, Willeke, Hans U., Corrie, 
Jasper, Anneke, Wik, Petra, Nelie, Heleen, Jos, en tot slot Jan B., Jan O., Jan P. en Jan 
M. En natuurlijk Wouter voor het vele werk achter de computer! 
 
Deel 4: Kerstnachtviering met hindernissen (bijdrage Annemarie). 
U heeft er waarschijnlijk weinig van gemerkt.  Maar op kerstavond gebeurde het vol-
gende. De leden van het kerstkoor waren extra vroeg want er moest nog ingezongen 
worden. Onder deze koorleden was natuurlijk ook Jakob Floris de Visser. Maar tot ons 
aller schrik en verbazing waren er 3 automobilisten zo vriendelijk geweest om hun 

mailto:avoorbraak@ziggo.nl�
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auto te parkeren ongeveer tegen het 
hek van de invalide opgang. De dirigent 
was nog zo vriendelijk om bij een van de 
restaurants te vragen of één van de gas-
ten wellicht  
zijn auto weg kon zetten. Medewerking 
werd niet gegeven. Maar, hoe inventief 
kun je zijn. Gelukkig zitten er sterke 
mannen op het koor. Jakob uit zijn rol-
stoel getild, op een gewone stoel gezet en zo de trap op getild. Gelukkig, maar toen 
nog de rolstoel zelf. Ziet u het voor u? Ze moesten wel even bijkomen. En zo zijn er af 
en toe van die gebeurtenissen waarbij we achter onze oren moeten krabben. In 1e 
instantie bedachten wij dat het wellicht handig zou zijn als er een rolstoel, een klein 
opvouwbare, in de kerk aanwezig zou zijn. Nu is alles te koop, maar wellicht heeft u er 
nog een in de schuur of op zolder staan. Als u die kunt missen dan zouden wij graag 
daar gebruik van maken.  
In 2e instantie zal er met de burgerlijke gemeente gesproken moeten worden over de 
toegang tot de kerk. Het fietspad vanaf de Rensgars moet afgesloten zijn voor auto’s, 
maar wel zodanig dat de kerk over een sleutel beschikt die eventueel de paaltjes los 
kan maken. Met een begrafenis is het weer een ander verhaal, dan moet de auto dicht 
bij de kerk kunnen komen. Datzelfde geldt voor een ambulance. 
Daar wordt aan gewerkt. Inmiddels is voorzien in een rolstoel! Namens de kerk:Dank! 
 
GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 

OUDEREN- GESPREKSGROEP 

Op dinsdag 10 april zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. Het 
thema zal zijn: geraakt. Waar wordt je door geraakt? Kippenvel, een traan. Een mo-
ment dat alles kan veranderen. Graag gaan we samen daarover in gesprek. Iedereen is 
van harte welkom.  

BIJBELGESPREKSGROEP  

Op woensdag 28 maart is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote kerk.We begin-
nen om 14.00 uur. Het thema zal zijn: De natuur. Iedereen is van harte welkom.  
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GEMEENTECONTACT TUSSEN SCHAGEN EN DIPPOLDISWALDE 

Sinds 1990 zijn er contacten tussen Schagen en Dippoldiswalde (Dipps). In de 
beginjaren 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. Met een aantal mensen zijn we 
bij elkaar geweest en een voorlopig programma gemaakt. We willen in ieder 
geval met de gasten naar de dijk in Petten. We willen graag laten zien hoe we 
daar proberen het water tegen te houden. Niet alleen in de afgelopen jaren 
met de zandsuppletie maar ook zullen we wat laten zien over de al eeuwen aan 
de gang zijnde strijd tegen het water. Als thema voor het bezoek denken we 
aan ‘Omgaan met de natuur’. 
Iedereen die op welke wijze dan ook hieraan zou willen deelnemen wordt hier-
bij van harte uitgenodigd. Meer informatie kunt u krijgen bij ondergetekende. 
We hopen dat bij de komende ontmoeting ook wat jonge gezinnen kunnen 
deelnemen. 
Namens de werkgroep Schagen-Dipps 
Jan Prij (tel. 0224 573123) 
 

TISCHREDEN-TAFELGESPREKKEN 
Ide Wolzak 
 
Als afsluiting van het Lutherjaar schoven wij aan, op vrijdagavond 26 januari, aan een 
van de tafels in de Hans Leijdekkerszaal om de maaltijd met Tischreden bij te wonen, 
zoals aangekondigd in Onze Kerk. Nieuwsgierig hoe dit vormgegeven zou worden. 
Want als je weet dat Luthers Tafelgesprekken in zes vrij omvangrijke delen zijn verza-
meld, opgetekend door sommigen die bij hem aan tafel hebben gezeten, wie in onze 
gemeente zal dan zo welbespraakt zijn om een hele maaltijd lang ons van allerlei al of 
niet theologische wijsheden te voorzien (mijn tekstverwerker gaf als alternatief voor 
het woord Lutherjaar: leuteraar!). Maar dat liep gelukkig anders. Na een korte inlei-
dende film over Luther werd een heerlijke maaltijd opgediend, die de in passende 
kledij gestoken Bijbelse Kokers hadden bereid en die zij kort toelichtten.  
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We waren allen bij binnenkomst voorzien van een blad met stellingen (nee, geen 95), 
als ‘speldenprikken’ aangeduid. Ons werd verzocht per tafel zo’n drie daarvan te be-
spreken met elkaar.   
“Als de zachtmoedigen de aarde beërven, staan de hebzuchtigen met lege handen”, 
stond boven aan ons lijstje. We zijn aan onze tafel nauwelijks aan een andere toege 
 
 

 
 
 
De 
 Bijbelse 
Kokers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

komen, want hier is heel wat over te zeggen, levend in een wereld vol geweld, vluchte-
lingen, armoede, enorme verschillen in welvaart, noem maar op. Hoe sta je daar als 
kerk, als individuele gelovige tegenover? Vaak hebben we het gevoel met lege handen 
te staan. 
Bij Luther thuis werd tijdens de maaltijden niet alleen heerlijk gegeten en veel gepraat, 
maar ook gezongen. Behalve veel humor schijnt de hervormer ook over een grote 
muzikaliteit te hebben beschikt. Denk maar aan de vele liederen die hij heeft gedicht 
en waarvan hij soms ook de melodie heeft gecomponeerd. Ook tijdens onze maaltijd 
klonk daarom omlijstende muziek van piano, gitaar en (samen)zang. Aan het einde van 
deze sfeervolle bijeenkomst werd de maaltijd afgesloten met een klein glaasje 
geestrijk vocht. Het was een waardevolle ervaring. 
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GEESTELIJKE VERZORGING NOORDWEST ZIEKENHUISGROEP 
Nel Huibers-Kouwen 
 
Herdenken van hen die zijn overleden in Noordwest 
 
De Geestelijke Verzorging in de Noordwest Ziekenhuisgroep biedt sinds enkele jaren 
de gelegenheid om stil te staan bij een overledene. De geestelijk verzorgers sluiten 
daarmee aan bij de landelijke actie “Ode aan de doden”. Patiënten, bezoekers en me-
dewerkers kunnen een blad beschrijven en ophangen  in de gedachtenisboom, die 
begin november 10 dagen bij het Stiltecentrum van het ziekenhuis staat. 

 
In veel ziekenhuizen, andere zorginstellingen en hospices omvat 
nazorg tegenwoordig ook een jaarlijkse herdenking voor de in 
het ziekenhuis overleden patiënten. De geestelijke verzorging 
heeft het initiatief genomen om dit ook binnen Noordwest te 
organiseren. 
 
Zo krijgen nabestaanden de gelegenheid om, na een vaak inten-
sieve periode van ziekte en ziekenhuisopname(s) of plotseling 
overlijden juìst ook in het ziekenhuis stil te staan bij verdriet en 

gemis. Ervaring leert, dat er veel belangstelling en waardering is voor het bezoeken 
van een dergelijke herdenkingsbijeenkomst. Dit wordt bevestigd door onderzoek . 
Nabestaanden weten zich gesteund, gezien en gehoord. 
Op vrijdag 24 november is in Noordwest, locatie Alkmaar, voor het eerst een herden-
kingsbijeenkomst gehouden voor familie en verwanten van hen die in het ziekenhuis 
zijn overleden in de periode van 1 maart t/m 30 september 2017. 
In deze herdenkingsbijeenkomst waren rond de 100 naasten aanwezig en werden 28 
mensen herdacht. Er klonken gedichten en er was muziek. De namen van de overlede-
nen werden genoemd, waarna de betrokken aanwezigen een roos -met daaraan een 
kaartje met de naam - in een vaas konden zetten. 
 
De reacties van de aanwezigen waren zeer positief.  Het wordt erg gewaardeerd dat 
vanuit het ziekenhuis ook op deze plek en op deze manier betrokkenheid wordt ge-
toond bij hun verlies. “Doorgaan op deze weg” was een veel gehoorde reactie. Gezien 
de opkomst denken we aan  twee momenten per jaar, in voor- en najaar om dit con-
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creet vorm te geven. Uiteraard  is dit  mede afhankelijk van de evaluatie van dit initia-
tief met de betrokken gesprekspartners in de ziekenhuisorganisatie. 
   

Geestelijke Verzorging NOORDWEST ZIEKENHUISGROEPContactgege-
vens:  
Locatie Alkmaar: 072 548 44 44, vragen naar sein 5111 of GV-
Alkmaar@nwz.nl 
Locatie Den Helder: 0223 69 62 31 of GV-DenHelder@nwz.nl 

 

 
Bijdrage van Janke Jelly Ykema 
 
We kennen allemaal het verhaal van Jonah die 3 dagen in de walvis zat! Maar wat 
heeft dit oude alom bekende Bijbelverhaal ons vandaag de dag nog te vertellen? 
Vluchten we net als Jonah weg als God iets van ons vraagt?  
Of geven we gehoor aan Hem? 
 
Het bijzondere verhaal van "Jonah" wordt in deze musical door de verteller Willem 
Poortvliet naar de huidige tijd gebracht.  
Gospelkoor The Young Spirit Singers uit Dirkshorn o.l.v. Chris de Kroon omlijsten Jo-
nah's reis met eigentijdse liedjes van o.a. Trijntje Oosterhuis, Marco Borsato en Bob 
Dylan. 
 
Deze voorstelling is geschikt voor jong en oud. Iedereen wordt van harte uitgenodigd 
om geraakt te worden door dit inspirerende verhaal. 
∗ 9 en 10 maart : Theater Vrij Zijn, Madame Curiestraat 2a in Alkmaar 
∗ 17 maart : Gereformeerde Kerk, Middenweg te Andijk 
 
Meer informatie op onze website, www.pgschagen/ evenementen in de regio 

mailto:GV-DenHelder@nwz.nl�
http://www.pgschagen/�


 

  

 

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies 
   

    
 
 
 
 

 

Koningsspil 42 

1834 TG Sint Pancras  

  06 - 48 52 78 30  

  info@vesteringadministratie.nl 

 

  

 

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies 
   

    
 
 
 
 

 

Koningsspil 42 

1834 TG Sint Pancras  

  06 - 48 52 78 30  

  info@vesteringadministratie.nl 
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Koningsspil 42

1834 TG Sint Pancras 

06 - 48 52 78 30

info@vesteringadministratie.nl

Financiële administratie, Jaarrekening, Salarisadministratie,
Belastingaangifte en Advies

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

Grote Kerk, 
Markt, Schagen
VERHUUR 
van ruimtes voor verga-
deringen (20 tot 40 p.) en 
kerkzaal voor concerten, bijeenkomsten e.d. (350 p.)
Informatie / reservering:
Dhr. J. Prij, De Kroft 1, 1751 PE Schagerbrug
0224-573123  koster@pgschagen.nl

VERHUUR 
Kerkje Eenigenburg 
(80-100 p.)
Info bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
298101 kerkeenigenburg@hotmail.com
www.pgschagen.nl
Voor presentaties, muziekopnamen, 
familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.

VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Tel. 0224-296082 / 06-53481178
bramborst306@hotmail.com

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning

Persoonlijk en stijlvol

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
-  Ongeacht waar en of u verzekerd bent
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

UITVAARTBEGELEIDING   Kar in Smit

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
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Denkt u nog aan Kerkbalans?—Gemeenteavond  dinsdag 20 maart 2018 
 

MUZIEK IN EENIGENBURG VOORJAAR 2018 
Ook in 2018 zijn er weer sfeervolle con-
certen in het mooie kerkje van Eenigen-
burg. enthousiaste musici verzorgen 
weer heel mooie en verrassende concer-
ten in het kerkje op de terp uit de 14e  
eeuw. U bent van harte welkom op zon-
dagmiddag, van 15.00 tot 16.00 uur. Het 
prachtige gebouw, met o.a. een koorhek 
uit 1770, een preekstoel uit 1698, een 
luidklok uit 1535 en het unieke Schöl-
gensorgel uit 1876 onderstreept nog 

eens de warme atmosfeer van de concerten. De kerk gaat open om 14.30 uur. Als u 
verzekerd wilt zijn van een plaats is het raadzaam om op tijd te komen. Toegang, koffie 
en thee zijn gratis. Aan de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten.  
 

CONCERTEN  JANUARI  -  JULI 2018 
datum soort concert uitvoerenden 
25 feb Blaasensemble Eglon Blaaskwintet. Een gevarieerd programma met 

o.a. werken van Maurice Ravel, Claude Debussy en 
Carl Nielsen. 

18 mrt Zang en piano  d' Égelantiers een afwisselend programma waarbij de 
romantiek centraal zal staan met o.a. liederen van 
Schumann, Grieg en Rachmaninov. 

 8 apr Oudhollandse in-
strumenten  

ANONIEME HOLLANDSE BAROKMUZIEK . De Zoete 
Inval speelt muziek zoals die in de 17e en 18e eeuw te 
horen was op feesten, in de kroeg en in het theater; 
en vertelt over de achtergronden en de instrumenten. 

29 april Muziek en Zang SimonèZ, (Simone en Dirk-Jan Zuurbier) Liedjes, songs 
en chansons over het leven met al zijn lusten en on-
hebbelijkheden 

27mei Orgel en hobo Thea Riesebos en Maud Sauer, een uurtje vrolijke 
barokmuziek. 

10 juni  Dennis en Frank (fluit en orgel) Kom luisteren naar 
orgel en fluit in originele muziek voor deze bezetting 
en originele bewerkingen! 
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Denkt u nog aan Kerkbalans?—Gemeenteavond  dinsdag 20 maart 2018 
 

Wilt u uw auto parkeren aan één kant van de Surmerhuizerweg? Er zijn ook 12  par-
keerplaatsen langs het Kerkelaantje en één invalidenparkeerplaats bij de kerk. Wilt u 
de plaatsen bij de kerk vrijhouden voor mensen die echt slecht ter been zijn? 
 
Adres: N.H. Kerk Surmerhuizerweg 29 1744 JB Eenigenburg. Kerkeenigen-
burg@hotmail.com. Voor nadere info: 0224 298101   
 

ACTIVITEITENROOSTER FEBRUARI-MAART 2018 

Datum Dag Bijeenkomst/Raad Begintijd Locatie 

25 februari zondag Eglon  blaaskwintet 15.00 uur Kerkje  
Eenigenburg 

5 maart maandag Kerkrentmeesters db 9.00 uur  Wulpenhof 3 

6 maart Dinsdag Kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 

7 maart woensdag Inloopmorgen 10.00 uur  Grote Kerk 

7 maart woensdag Jezus in beeld 20.00 uur Grote Kerk 

13 maart dinsdag Kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

18 maart zondag d' Égelantiers, zang en piano 15.00 uur Kerkje  
Eenigenburg 

20 maart Dinsdag Gemeenteavond 20.00 uur Grote Kerk 

28 maart Woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

10 april Dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

 
  

mailto:Kerkeenigenburg@hotmail.com�
mailto:Kerkeenigenburg@hotmail.com�
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Denkt u nog aan Kerkbalans?—Gemeenteavond  dinsdag 20 maart 2018 
 

AAN TAFEL! 
Koos Eriks 

 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 4 maart  
weer 
een gezellige 'Aan tafel!'- middag gehouden, aanvang 
15.45 einde 18.00 u.  
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte 
welkom.  

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 28 februari bij Koos Eriks 298387 of 
Ageeth  Spruijt 213220.  
 
 

 
Nieuwe Nederlanders  die graag met anderen nederlands willen praten op bezoek bij 

de inloopochtend 
 



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)

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

Februari - maart 2018

Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat



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: Tjallina Kramer en Yvon Molenaar Telefoon: 0224 212933  
De Wegwijzer: Machteld Brink   Telefoon:  0224 296008 
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 06 336 386 73

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

SCRIBA
Dhr. A. Plomp Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen, 
 0224 227 522 / scriba@pgschagen.nl

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

M E E R  I N F O  O P  W E B S I T E S :  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. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL93 FVLB 0699.543.622 t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.

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

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted www.pgschagen.nl
www.pgschagen.nlwww.pgschagen.nl

ZEGGEN WAT JE DOET, DOEN WAT JE ZEGT
Dé Beheermakelaar

Vraag naar Wim Lemckert voor Schagen 
en omgeving. Bel rechtstreeks naar Wim op 

06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

Zes dagen in de week sta ik voor u klaar, ook in de avonduren.
Kanaalkade 19, 1811LP Alkmaar.  Tel. 072-2201462

VOOR VERKOOP OF AANKOOP VAN UW WONING
wimlemckert@debeheermakelaar.nl
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