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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

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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat
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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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ALGEMEEN 

HUREN KERKRUIMTE 

Voor het huren van kerkruimten kunt u 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 SCHAGEN 

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

 
KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres:  
pknschagen@outlook.com  , zoveel mogelijk voor de donderdag! 
 
KOPIJ “ONZE KERK" 

Kopij:  Mw A. van Arkel                              06-13614761 e-mailadres: redactieonze-
kerk@pgschagen.nl 
 
VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING “ONZE KERK”: 

Dhr G. Leijnse Notenhof 87, 1741 VR Schagen 0224-297 094 
 e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl 
 

TER OVERWEGING 

Adriaan Rodenburg, geschreven op paasmaandag 2018……. 
 
 Van Lijden naar Hoogfeest? 
“Pas als ik ‘Ere zij God’ heb gezongen, is het echt Kerst” zei ooit mijn buurman in het 
dorp waar ik opgroeide. Tja, Kerstmis was toch wel het mooiste kerkelijk feest. Een 
kind in de kribbe en vrede op aarde. Wie wil dat nou niet? Pasen … ook mooi, maar 
voor een kind als ik een stuk lastiger. Eieren verven met plakkaatverf, chocolade paas-
haas, dat ging nog wel. Maar zoiets als Opstanding ging toch boven mijn pet. En dan 
kreeg je Pinksteren nog. Helemaal zo’n onbegrijpelijk ‘feest’. Vlammetjes boven hoof-

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:pknschagen@outlook.com�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�


   3  
  

den en mensen die andere talen spraken dan het Westlands dat ik dagelijks om mij 
heen hoorde. En dan ging het ook nog over Wederkomst. Mijn oudere broer vroeg zich 
af of je daarvoor naar buiten moest als Jezus terugkwam. Mijn moeder meende dat je 
het in huis ook wel zou beleven. 
Een kinderlijk en overzichtelijk geloof waar ik soms met weemoed aan terug denk. 
Want mijn grootmoeder kon het zo treffend zeggen: “Wat je niet begrijpt, moet je 
gewoon geloven.” 
Maar die onbezorgde en ongecompliceerde jeugd gaat voorbij, komt langzaam maar 
zeker achter je te liggen. De zoektocht naar wie en wat je bent begint. En jouw leven - 
en dat van je directe naasten - gaat niet alleen over toppen, maar ook door dalen, 
soms heel diepe. Iedereen kent de ervaringen. ‘Op bergen en in dalen …’. Je beeld van 
wie of wat God is, verandert. Als je al niet, zoals velen, afscheid neemt van geloof en 
kerk.  
Met die verandering - in mijn geval - kregen ook de Hoogfeesten een andere beteke-
nis. Kerstmis ligt alweer even achter ons en Hemelvaartsdag en Pinksteren, dat duurt 
nog even. Maar Pasen is bij het schrijven van deze overweging net geweest. Triduum 
Sacrum, oftewel Witte Donderdag tot en met Paaszondag, behoort wat mij betreft tot 
het hart van het Christendom.  
In de weken hieraan vooraf, in de veertigdagentijd, beleven we al dat er iets staat te 
gebeuren. Er hangt iets in de lucht. In de korte vespers in onze Schager kerk stond in 
die weken ‘onvoorwaardelijke liefde’ centraal. Natuurlijk denk je dan aan dat mooie 
bijbelgedeelte uit 1 Korinthe 13, de verzen 4 en5: ‘De liefde is lankmoedig, de liefde is 
goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij 
kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het 
kwade niet toe.’ 
 
En dan komt die Stille Week. Er zijn jaren geweest, dat de vieringen op Witte Donder-

dag en Goede Vrijdag minder 
indruk op mij maakten. Maar dit 
jaar was er een moment op Goe-
de Vrijdagavond waarop alles 
leek samen te vallen. Hans Stee-
houwer zette tegen het einde 
van de viering de luchtvoorzie-
ning van het orgel uit en het  was 
enkele ogenblikken doodstil. 
Godverlaten. Zoals vluchtelingen 
zich voelen op de Middellandse 
Zee. En mensen in Jemen en Syrië 
wanneer de bommen vallen. En 



   4  
  

uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meer gewenst zijn in ons land en in hun land 
van herkomst. En gevangenen in hun cel …. 
 
Stille Zaterdagavond flakkerden de lichtjes in de Grote Kerk. Tekens van hoop. En we 
zongen: 
 
Blaas met uw Geest  
in ons het feest  
dat allen zal verwarmen.  
Open ons het vergezicht  
op Uw groot erbarmen. 
 
KERKDIENSTEN 
Zondag  15 april 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Pastor M. J. van Steen, Alkmaar 
1e collecte Kerk (pastoraat) 
2e collecte Diaconie 
Lector: Sonja Bastiaan 
Organist: Hans Stehouwer 
Gastvrouw: Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
autovervoer Fam. Nicolai 
Er is crèche, en nevendienst. 
 
Woensdag 18 april 2018 
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur Ds. A. Blokker, Callantsoog 
 
Zondag  22 april 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Drs. G. Scholten, Pastor Gemini ziekenhuis Den Helder 
1e collecte Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte Diaconie Eredienst en Kerkmuziek 
Lector: Jan Bruin 
Organist: Caroline Schaap 
Gastheren: Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
autovervoer fam. v.d. Woude 
Er is crèche, en nevendienst. 
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Woensdag 25 april 2018 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor E. Moltzer 
 
Zondag 29 april  2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Drs. J. Prij jr., Rotterdam 
1e collecte Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte Diaconie Birma: genoeg rijst voor iedere dag 
Lector: Stijn Meijer 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door: Lammie Nieuwland en Lies van Eijsden 
autovervoer Fam. Voorbraak 
Er is crèche, en nevendienst. 
 
Woensdag  2 mei 2018 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur pastor Mw. L. Kooiman 
 
Zondag  6 mei 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds. W. Roobol, Nieuwe Niedorp, mmv cantorij 
1e collecte Kerk (energiekosten) 
2e collecte Diaconie Amnesty Schagen 
Lector: Annemarie Ros 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Anneke Visser 
koffie wordt verzorgd door  Moniek van Vegten en Arjan Poley 
autovervoer Fam. Schenk 
Er is crèche, en nevendienst. 
 
Woensdag 9 mei 2018 
Zorgcentrum De Bron 
dienst vervalt. 
 
Donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaartsdag) 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor J. v.d. Stok 
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Zondag  13 mei 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur  Ds A. Blokker, Callantsoog, Heilig Avondmaal 
1e collecte Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte Diaconie 
Lector: Adriaan Rodenburg 
Organist: Caroline Schaap 
Gastvrouw: Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 
autovervoer Fam. de Visser 
Er is crèche, en nevendienst. 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

Annemieke Plomp 
 

15 april Genesis 3: 1-14 De eerste zonde 
22 april Genesis 4: 1-16 Kain en Abel 
29 april Genesis 6: 5-22 Gods opdracht aan Noach 
6 mei Genesis 8:1 – 9:17 Gods verbond met de mens 

 

 
Palmpasen 2018 
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Elk jaar weer een mooi feest: palmzondag! De zaterdag ervoor was er door 
30 (!) kinderen ijverig gewerkt aan een palmpaaskruis. Iedereen deed zijn 
of haar uiterste best om er iets moois van te maken, nadat we met z'n 
allen hadden bedacht wat er ook alweer aan zo'n kruis hoort en waarom. 
Dat leverde op palmzondag een lange en kleurige optocht op in een volle 
kerk. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak  
 
Verspreid door het blad en op de website vindt u foto’s van de diverse activiteiten, 
afgelopen maand. Adriaan Rodenburg schreef daar ook al over in zijn overdenking.  
Geluidsopnamen van alle vieringen in de Stille Week zijn ook beschikbaar op onze 
website. 
De komende maand gaan we op naar Pinksteren. Kort voor Pinkster en verschijnt ons 
volgende nummer. 
De voorgangers  van komende maand behoeven geen introductie. Zij preken bij ons 
allen  regelmatig en ook al zou u een keer een zondag overslaan. U heeft ze vast alle-
maal al wel een of meerdere keren gehoord. Zondag 6 mei werkt de Cantorij mee aan 
de dienst, zondag 13 mei vieren we het Heilig Avondmaal.. 

MARLEEN ANTHONISSEN 
Wim Voorbraak 

 

Tijdens de dienst 
op eerste Paas-
dag werd  een 
van de lezingen 
verzorgd door 
Marleen  Antho-
nissen. Zij werd 
met haar echt-
genoot Ilja van-
uit onze ge-
meente in No-
vember 2013 
uitgezonden, als 
medewerkers 
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van Kerk in Actie uitgezonden naar Jeruzalem en Bethlehem. Ilja overleed afgelopen 
jaar plotseling.  Marleen zet haar werk voort in Jezuzalem. Op de foto:  Marleen (in het 
zwart) was met haar kinderen eerste paasdag gast van de ZWO commissie. 

MEELEVEN  
Louise Kooiman 
 
Wij leven mee met de familie Helmstrijd, aan de Langestraat 31, 
De afgelopen maanden  is een periode geweest waarin er veel zorg was voor mevrouw 
Jaike Helmstrijd. Het geheugen gaat wat achteruit en lopen gaat minder en af en toe 
valt zij. Dit is zeer pijnlijk, maar gelukkig kan een rollater houvast bieden. Helaas kun-
nen ze niet meer naar de kerk komen wat zij beiden heel jammer vinden. Blij zijn ze 
dat ze nog samen kunnen wonen en daar zijn zij beiden heel dankbaar voor. Wij wen-
sen hen alle goeds en veel sterkte in de komende tijd. 
Wij leven mee met Dick Broekema, Vliedlaan 75. Dick heeft enkele ziekenhuisopna-
men gehad en het is een intensieve periode van zorg om de gezondheid.  
Wij wensen hem beterschap toe en veel steun en kracht.  
Wij leven mee met Elly Poley, Vinkenhof 25, 1742 JA Schagen. Op 26 februari is zij 
vanuit het ziekenhuis verhuisd naar Heliomare, in Wijk aan Zee  waar zij naar toe is 
gegaan om te revalideren. Op woensdag 4 april mocht haar man Arjan haar ophalen 
uit Heliomare om thuis verder te revalideren. De komende periode zal veel geduld en 
doorzettingsvermogen vragen van Elly. Wij wensen haar en haar man Arjan en de kin-
deren veel kracht en sterkte in de tijd die komt. Dat zij zich allen gedragen mogen we-
ten door de gemeente en door Gods Liefde. 
 

DANK U WEL. 
Voor alle kaarten, bezoekjes en aandacht voor mij voor, tijdens en na mijn ziekenhuis-
opname en operatie wil ik u hartelijk bedanken. Ik ben dankbaar dat het weer beter 
met mij gaat. Nogmaals hartelijk dank! 
Maaike Vis, Bernhardstraat 10. 

ROUWKRING. 
Wouter Brander, namens de groep 
 
Van febr.-april om de 14 dagen bijeenkomst in de N.H. kerk te Schagen n. m. van 13.30 
uur-15.45 uur. Pastor Louise Kooiman geeft al 18 jaar aandacht aan het thema rouw 
hoe ga je daar mee om?.  
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Ons groepje heeft elkaar aardig leren kennen. Het onderwerp komt er op aan; de aan-
dacht voor elkaar en de persoonlijke verwerking laat zich verklaren. Grote mate van 
vertrouwen en begrip. Het is ook nogal wat je dierbare verliezen, dat hakt erin.  
Ons leven gaat door en deze groepsondersteuning heeft betekenis.  
Dank Pastor Kooiman ook Mevr. Coby Taal.  

DAUWTRAPPEN OP HEMELVAARTSDAG 
Rik Laernoes, Raad van Leren en doen, tel.0224 218289 / laerburg@kpnplanet.nl 
 
Evenals vorig jaar willen we op Hemelvaartsdag weer ‘dauwtrappen’  in het  natuurge-
bied ‘het Zwanenwater’ in Callantsoog. 
Freek Kalsbeek en Fred Koning – vogel- en natuurkenners-- zullen onze gidsen zijn. 
We starten vroeg. We verzamelen om 05.45 uur bij de Grote Kerk en rijden daarna 

naar het Zwanenwater. Zo 
rond 06.00 uur beginnen 
we dan aan de excursie. 
Wie geen vriend is van het 
Zwanenwater, kan terplek-
ke een dagkaart (€ 
2,00)  kopen. 
In de excursie zijn enkele 
meditatieve momenten 
ingebouwd die verzorgd 
worden door Louise Kooi-

man en Adriaan Rodenburg. 
 
Na afloop van de wandeling ontbijten we in de Grote Kerk in de Hans Leijdekkerszaal. 
Dat doen we samen met onze gasten van onze zustergemeente uit Dippoldiswalde. 
Om 10.00 uur is er dan een viering in de Christoforuskerk waar we natuurlijk van harte 
welkom zijn. 
 
Wie mee wil dauwtrappen en ontbijten kan zich opgeven bij ondergetekende. Vorig 
jaar was er ook animo uit Callantsoog. Dus belangstellenden uit Callantsoog, hartelijk 
welkom!! 
Wellicht zijn er ook mensen die niet mee kunnen  naar het Zwanenwater maar alleen 
willen mee ontbijten vanwege onze Duitse gasten, ook dat is mogelijk. Het ontbijt is 
rond 08.30 uur. 
Mocht het heel slecht weer zijn en we niet kunnen dauwtrappen, dan gaat het ontbijt 
toch door. 
  

mailto:laerburg@kpnplanet.nl�
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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 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
Voor presentaties, muziekopnamen, 
familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.

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

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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VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 
 
In de afgelopen periode heeft er op 6 Maart een kerkenraadsvergadering plaatsge-
vonden; daarnaast heeft er een gemeenteavond plaatsgevonden op 20 Maart. 

 
Ook de gemeenteavond kent inmiddels "een geanimeerde derde helft". Heel gezel-
lig! 
 
Hierbij een verslag, waarin op beide activiteiten wordt teruggekeken. De gemeente-
avond kende een mooie opkomst en deze avond is gebruikt door de kerkenraad om 
onze leden te informeren en te raadplegen. Voortgang beroepingswerk 
Tijdens de gemeenteavond heeft Rieneke Visser, namens de beroepingscommissie, de 
voortgang omtrent het beroepingswerk toegelicht. Er is met zes kandidaten gesproken 
en vervolgens is er een selectie gemaakt van vier kandidaten, die verder gehoord zul-
len worden in de komende periode. Sommige kandidaten zijn nog proponent 
(=iemand die predikantsopleiding nog niet geheel heeft voltooid), terwijl andere kan-
didaten reeds predikant zijn. De beroepingscommissie bestaat uit zeer diverse perso-
nen, maar er is tot op heden opmerkelijk veel overeenstemming omtrent de kandida-
ten. Er zijn nog enkele vragen gesteld door de gemeente. Niet iedere kandidaat be-
dient op dit moment een gemeente en daarom is het horen nog wel een puzzel; Rie-
neke verwacht nog wel enige tijd nodig te hebben voordat het beroepingswerk afge-
rond kan worden. 
Er zijn veel complimenten geuit voor de wijze waarop de beroepingscommissie werkt. 
Ook via onze consulente, ds. Laura Nagelkerke, heeft de kerkenraad complimenten 
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ontvangen voor de slagvaardigheid, voortvarendheid en nauwkeurigheid waarmee 
wordt gewerkt in de beroepingscommissie. 
 
Regeling Kleine Kerkenraad 
Zoals reeds eerder geschreven, wil de kerkenraad graag gaan werken via een zogehe-
ten Kleine Kerkenraad, i.p.v. een Moderamen. De Kleine Kerkenraad komt vaker bij 
elkaar en krijgt meer verantwoordelijkheden dan een Moderamen.  
Op wezenlijke punten, zoals financiële verantwoording, beleidsplan, de plaatselijke 
regeling, het dienstenrooster en dergelijke, blijft de  verantwoordelijkheid liggen bij de 
voltallige Kerkenraad. 
De Kleine Kerkenraad krijgt echter wel de ruimte om veel meer de dagelijkse gang van 
zaken te regelen, met name via de zogeheten taakgroepen (zoals de colleges, maar 
ook bijv. het jeugdwerk en werkgroep liturgie). Ondergetekende heeft deze plannen 
toegelicht op de laatste gemeenteavond. Op de gemeenteavond kwam de reactie dit 
een goede werkwijze te vinden en waren er geen bezwaren. 
 
De plaatselijke regeling moet nog worden gewijzigd, waarin deze werkwijze zal wor-
den opgenomen. Vervolgens wordt dit nog naar de classis verstuurd ter goedkeuring.  
Er is een presentatie gemaakt voor de gemeenteavond. Geïnteresseerden kunnen 
hiervan een versie krijgen of nog vragen stellen via scriba@pgschagen.nl  
 
Concept Beleidsplan 
Er is een eerste concept Beleidsplan geschreven; de meest recente versie is tenminste 
vijf jaar oud en daarom toe aan vernieuwing. De kerkenraad heeft dit eerste concept 
uitvoerig besproken; hieruit zijn diverse vragen naar voren gekomen, die ook door 
Paulien Knol aan de gemeente zijn voorgelegd tijdens de laatste gemeenteavond. Een 
samenvatting: 
 

- De taakgroepen (ook van belang als je gaat werken middels een Kleine Kerken-
raad): in principe is dit akkoord. Er ontstond enige discussie over de ambtelijke 
vertegenwoordiging vanuit deze taakgroepen: we achten dit in principe wense-
lijk. Toch kan niet  altijd de situatie worden vermeden dat er geen ambtsdrager 
wordt gevonden (bijv. nu voor het jeugdwerk); hoewel de taakgroep dan prima 
kan blijven functioneren, moet er wel nagedacht worden hoe de (kleine) ker-
kenraad aan z’n informatie komt. Dit is de primaire verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad.  

- Communicatie is volgens sommige kerkenraadsleden gelegd bij de Raad van Le-
ren en Doen. Maar er is terecht opgemerkt dat het kerkblad en de mededelin-
gen hier ook bij uitstek thuis horen. Een taakgroep Communicatie lijkt wenselijk; 
hier is ook over gesproken tijdens de gemeenteavond. 

mailto:scriba@pgschagen.nl�
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- Taakgroep Bezoekwerk: er vindt veel bezoekwerk plaats vanuit de Pastorale 
Raad en de diaconie, maar ook ander type bezoekwerk vindt plaats, bijv. nieuw-
ingekomenen-bezoek. Coördinatie van dit werk via een taakgroep lijkt echt 
wenselijk; hier is ook over gesproken tijdens de gemeenteavond. Belangrijke spil 
hierin kan LRP worden: dit LedenRegistratieProgramma maakt het beter moge-
lijk om het bezoekwerk meer gecoördineerd uit te voeren. Hierover wordt een 
informatie-avond belegd (zie hierna). 

- De kerkenraad vindt dat er proactief vrijwilligersbeleid moet worden gevoerd. 
Ideeën hiervoor zijn gevraagd tijdens de gemeenteavond.  

- Het concept ‘ kerk op de markt’ is ook besproken. De kerkenraad vindt dit be-
langrijk, maar er gebeurt ook reeds veel. Een overzicht van alle activiteiten lijkt 
te ontbreken; dit moet er komen en vervolgens kan verder worden besloten 
waar we aandacht aan willen geven. Tijdens de gemeenteavond is ook hierover 
de mening van de gemeente gevraagd: de reacties lopen wel uiteen op dit punt.  

- Tijdens de gemeenteavond is ook gesproken over de toekomst van het jeugd-
werk en de middengroep.  

 
Alle bijdragen zullen worden verwerkt in een nieuwe versie van het concept beleids-
plan en dit zal verder worden besproken tijdens de bezinningsdag (zie hierna). 
 
LRP informatieavond 
Op 26 april zal een informatieavond over LRP worden georganiseerd; dit wordt geor-
ganiseerd door Arjan Plomp. Iedereen die met LRP wil gaan werken of meer wil weten 
over nut en noodzaak van registratie in LRP, wordt van harte uitgenodigd voor deze 
avond. Aanmelden graag via scriba@pgschagen.nl  
 
Jaargesprek Louise Kooiman 
Er heeft een jaargesprek plaatsgevonden met Louise Kooiman, waarvan de inhoud 
vertrouwelijk is behandeld binnen de kerkenraad. 
 
Bezinningsdag 
De kerkenraad plant een bezinningsdag op 9 juni a.s. in het kerkje van Valkkoog. 
 

VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak 
 
 Kerkbalans 2017 
De vrijwillige bijdrage voor de actie kerkbalans 2017 heeft een bedrag opgebracht van   
€ 94.789. Een ieder hartelijk dan voor zijn of haar bijdrage.  

mailto:scriba@pgschagen.nl�
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Kerkbalans 2018   
Voor het jaar 2018 is er tot op heden een bedrag toegezegd van € 79.549. Onze erva-
ring is dat er in de loop van het jaar ook bijdragen binnenkomen van kerkelijke leden 
die het formulier tot op heden nog niet hebben geretourneerd en waarvan wij hun 
bijdrage dus nog niet hebben kunnen registreren.  
Een ieder hartelijk dank voor zijn of haar toezegging.  

DIACONIE 
Tineke Buis, namens de diaconie 
 
Tijdens de veertigdagen tijd heeft de diaconie, voor het 3e jaar op rij, de inzamelings-
actie voor de voedselbank georganiseerd. 
Iedere week hebben de gemeenteleden een product voor deze actie ingeleverd. 
Nieuw dit jaar was dat 3 scholen t.w. de Ark, de Wegwijzer en de Nico Tinbergenschool 
uit Schagen ook hebben meegedaan met het inzamelen. 
Totale opbrengst was hierdoor ruim 27 kratten ! 
Op zondag 25 maart jl., na de Palmpasendienst, zijn de voedselkratten naar de Voed-
selbank Kop van Noord gebracht. 
Namens de diaconie willen wij u en de scholen hartelijk bedanken voor de "inzame-
lings"hulp. Speciale dank aan de heer Ad Bouterse voor het transport naar de voedsel-
bank en de fam. Plomp voor het beschikbaar stellen van de bolderkar. 
 

GASTGEZINNEN NODIG VOOR DUITSE GASTEN 
Jan Prij 
 
In het kader van het sinds 1990 bestaande het gemeentecontact tussen kerk en 
parochie in Schagen en de kerk in Dippoldiswalde (vlakbij Dresden) komt in het 
komende Hemelvaartsweekeinde een grote groep mensen uit Dippoldiswalde 
naar Schagen.  
De groep is wat groter dan voorgaande jaren wat betekent dat we behoefte 
hebben aan nieuwe gastgezinnen waar ze kunnen overnachten. 
We doen hierbij dan ook een oproep je aan te melden om een of twee Duitsers 
bij je thuis te laten slapen.  
We hebben met de voorbereidingsgroep een mooi programma gemaakt voor 
de drie dagen met ruimte voor ontspanning en verdieping.  
Iedereen wordt uitgenodigd hieraan mee te doen.  
Wilt u meer weten of zich opgeven, dat kan bij  
Nico Kuin (tel.0224 216356)    Jan Prij (tel. 0224 573123) 
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STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË 
Leo Witte 
 
We kennen waarschijnlijk nog de slechte omstandigheden in het kindertehuis waar ik 
over geschreven heb. De situatie is inmiddels wat beter en ook wat meer onder con-
trole. We hebben niet meer gehoord over het bezuinigen op personeel, wel hebben 
we weer berichten ontvangen dat het nog steeds behelpen is met de financiële midde-
len die ze krijgen. In de slechte periode eind vorig jaar is het zelfs zo erg geweest dat 
kerken en scholen bijsprongen om ervoor te zorgen dat in het aller noodzakelijkste 
zoals eten en drinken voorzien kon worden. Zo erg is het nu niet meer. 
Op onze terugweg van Cristuru Secuiesc naar huis overnachten we altijd bij onze 
vrienden in Dippoldiswalde waar we dan natuurlijk onze laatste nieuwtjes en beleve-
nissen vertellen. Dat heeft ertoe geleid dat daar met Kerst een deel van de collecte 
bestemd was voor hulp aan het kindertehuis. Als we dan weten dat er vier volle dien-
sten zijn, weten we ook dat dat een waardevolle bijdrage is. Ook uit Schagen hebben 
we een behoorlijke bijdrage ontvangen. 
De directrice is inmiddels al heel wat nukken van de overheid gewend en weet, dat als 
ze nu de beschikbare financiële middelen besteedt aan dingen die niet heel noodzake-
lijk zijn, dat ze daar later misschien heel veel spijt van kan krijgen. De hand blijft dus op 
de knip. 
Eind februari kregen we een mail van haar dat ze voor acht maanden salaris gekregen 
heeft. Verder krijgt ze voor voeding e.d. weer minder dan vorig jaar. Maar gelukkig 
hebben enkele jongeren de leeftijd bereikt dat ze een uitkering krijgen, het geen een 
positieve bijdrage voor het budget is.  
In de regel maakt ze afspraken met leveranciers dat ze vooruit betaald en dat ze later 
geleverd krijgt, er staat dan in ieder geval geen geld op de rekening wat eventueel als 
teveel bestempeld kan worden door de overheid. 
Wel geeft ze aan dat ze sommige dingen niet kan kopen. Dat kan zijn omdat ze geen 
geld heeft of omdat de wet dat niet toestaat. Ze kopen geen fruit en groente in de-
cember omdat het dan erg duur is. Wel koopt ze bv aardappels en uien voor een lan-
gere periode.  
Ze koopt aan kleding alleen ondergoed en direct benodigde schoenen omdat ze weet 
dat ze ook kleding, schoenen en beddengoed van ons krijgt. Ze kan dat geld beter be-
steden aan voeding. Douche gel, deodorant en tandpasta koopt ze wel omdat ze dat 
voor de wet verplicht is. Er ligt bij de Provincie-hoofdstad een contract met een parti-
culiere firma in de buurt van Boekarest voor dat soort spullen maar die zijn van slechte 
kwaliteit. Misschien weer vriendjespolitiek?  
Ze geeft ons wel een lijstje van spullen die ze dit voorjaar nog aan wil schaffen. Een 
beschermnet voor de trampoline, verf voor het buitenspeelgoed, en geld om elke 
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maand vers fruit en groente aan te schaffen. Ook nog spullen zoals pencelen, verf, 
papier en lijm waarmee de kinderen kunnen knutselen. Hier is inmiddels in voorzien. 
Nu nog een paar rolstoelen en wat andere dingen. 
We kregen afgelopen jaar ook van ze te horen dat de kwaliteit van alles  bij hun min-
der is. Dan gaat het om dezelfde goederen die hier ook te koop zijn van dezelfde mer-
ken. Dit werd later in Nederland op televisie bevestigd. 
We gaan nog kleding verzamelen tot eind september en stoppen daarna voor volwas-
senen. Met kleding voor kinderen en jongeren voor het kindertehuis gaan we door. 
Dit ondermeer omdat we onze opslag in het Regiocentrum  we aan het eind van het 
jaar moeten verlaten omdat de locatie wordt gesloopt voor nieuwbouw. Ook vergt het 
aldoor weer een hoop tijd en werk om alles in Cristru Secuiesc op de goede plaats te 
krijgen.  
Wel willen we u informeren of we wat kunnen betekenen voor de groep die vanuit 
Hippolytushoef hulp biedt in Roemenië en contacten heeft in Sighisoara, circa 20 kilo-
meter van Cristuru Secuiesc. Ze hebben daar een winkel met tweedehands kleding en 
de opbrengst daarvan wordt besteedt aan zigeuners. 
 

NIEUWS VAN DE DIACONIE. 
Wieb Koedijk 
 
U zult u wel afgevraagd hebben waarom horen we niets van het diaconale project 
“Genoeg rijst voor iedere dag”. Daar zijn verschillende redenen voor aan te voeren. De 
belangrijkste is wel dat Kerk in Actie lange tijd geen medewerker ter plekke (Zuid-Oost 
Azië) had. Deze vacature is sinds kort opgevuld, ik hoop dan ook dat de communicatie 
aangaande dit project beter zal worden. Het project is niet van Kerk in Actie maar van 
WCM (World Concern Myanmar), dit is een organisatie die zich sinds 1995 inzet voor 
achtergestelde groepen in Myanmar. 
 
Wat ik nu kan melden is het volgende.  
Van rijst naar maïs Om voor voldoende voedsel voor het gezin te kunnen zorgen, leert 
WCM de dorpsbewoners om maïs te verbouwen. Sinds de Chinezen in Myanmar maïs 
verbouwen om te exporteren is dat een goede afzetmarkt geworden. Op die manier 
hebben ze toegang tot voedsel en kunnen ze hun zakelijke en financiële vaardigheden 
verbeteren. WCM leert hen hoe ze deze gewassen het beste kunnen verbouwen. Meer 
dan 90% van de boeren is overgestapt op het verbouwen van maïs. Zowel de dorps-
bewoners als lokale partnerorganisaties geven aan dat de ondersteuning de meeste 
prioriteit verdient. Doordat dorpsbewoners zich hierin kunnen ontwikkelen, kunnen ze 
hun kinderen ook een veiligere omgeving bieden. Waarin ze genoeg te eten hebben en 
gewoon naar school kunnen gaan.  
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Officiële identificatiepapieren 
Veel kinderen, maar ook volwas-
senen, hebben geen officiële 
identificatiepapieren waardoor 
het moeilijk is om naar school te 
gaan, legaal naar het buitenland 
te gaan en een baan te vinden. 
WCM zorgt ervoor dat binnen 
gezinnen duidelijk wordt hoe be-
langrijk het is om de juiste juridi-
sche papieren te hebben en hoe 
ze die kunnen krijgen. Ook probe-
ren ze om alle kinderen naar 
school te laten gaan. Zowel naar de kleuter- als de lagere- en middelbare school. 
Daarnaast willen ze hun laten weten hoe kinderen kunnen worden beschermd tegen 
onder andere mensenhandel en hoe men veilig kan migreren. Arbeidsmigratie (naar 
het buitenland) onder jongeren is hoog, maar ze missen goede informatie over men-
senhandel en veilige migratie. Ouders geven drugs aan hun kind, halen hun kind van 
school om aan het werk te gaan of regelen dat hun jonge dochters trouwen met oude 
Chinese mannen. Vreselijke dingen waarbij je je afvraagt waarom dat wordt gedaan. 
De belangrijkste oorzaak is dat er behoefte is aan drugs of dat er inkomen nodig is om 
eten voor het gezin te krijgen. 
  
Doelen voor aankomend jaar 
Voor het aankomende jaar zijn de onder andere de volgende doelen gesteld: 
• 50% van degenen die zich hebben aangemeld om een officieel identificatiedocument 
te ontvangen, krijgen dit ook. 
• 70% van de deelnemende boeren geeft aan dat het project een positief effect heeft 
op de voedselzekerheid en kan vermelden hoe specifieke activiteiten hen hebben ge-
holpen. 
Dus u kunt zien dat er naast informatie/voorlichting over voedselzekerheid ook ge-
werkt wordt aan andere zaken die zo op het eerste gezicht niet veel met voedsel te 
maken hebben maar als je even verder denkt er toch wel mee verbonden zijn.  

RAAD VAN KERKEN SCHAGEN (RVKS) 
Adriaan Rodenburg 
 
In de afgelopen maanden zijn er een paar personele veranderingen geweest in de 
RvKS. 
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Lydia Vlaar (secretaris) en Hans van Kampen (lid namens RK) namen afscheid. Zolang 
er geen opvolger voor Lydia was, nam Arjen Poley het secretariaat waar. Wat mooi en 
bijzonder dat hij dit werk voor enige tijd op zich nam. 
Op 31 oktober 2017 waren we met een groepje Schagenaren/Haringhuizers in het 
Catherijneconvent, museum voor religieuze kunst in Utrecht. We genoten van een 
expositie over Luther rond 500 jaar Reformatie. Zo vierden wij Hervormingsdag, ook 
wel Reformatiedag genoemd. En terwijl we in een zaal zaten te wachten op Hanna 
Rijken - u weet wel, van het Vocaal Theologen Ensemble; let u op kerkblad en krant! - 
die een lezing zou houden, ontstond er een gesprek met Cock van der Vliet en Nico 
Kuin, katholieke zuster en broeder die zich bij onze groep had aangesloten. We spra-
ken over de RvKS en de vacatures …. en beiden melden zich als leden van onze raad. 
Inmiddels zijn zij toegetreden en neemt Nico het secretariaat op zich. We hebben met 
de uitgebreide RvKS gebrainstormd over mogelijk nieuwe activiteiten. Het bruist! 
Zo komt er uit de Reformatie(herdenking) nog meer oecumene. 
Voor de goede orde, de RvKS bestaat nu uit de volgende personen. 
 
Dries Blokker, em. predikant,   namens PG Zijpe 
Mw. Louise Kooiman, pastor,   namens PG Schagen 
Nico Kuin,     namens RK parochie Schagen, tevens secretaris 
Arjen Poley,      namens PG Schagen, tevens penningmeester 
Adriaan Rodenburg,    namens PG Schagen, tevens voorzitter 
Mw. Cock van der Vliet,    namens RK parochie Schagen  
Mw. Monica Wildeboer, catechiste,  namens RK parochie Schagen 
 
GEESTELIJKE VERZORGING  NOORDWEST ZIEKENHUISGROEP 
Nel Huibers-Kouwen 
 
Per 1 april ben ik uit dienst van Noordwest Ziekenhuisgroep. Als u contact wilt hebben 
met de Geestelijke Verzorging mag u voortaan uw mail sturen naar: 
GV-Alkmaar@nwz.nl 
Hartelijk dank voor de (mail)contacten in de afgelopen jaren!  
Alle goeds gewenst. 
 

VESPER SCHAGERBRUG  
Adriaan Rodenburg-Rik Laernoes 
 
In de vesper van zondag 15 april - Zondag van De Goede Herder - in de kerk van Scha-
gerbrug zingt de Mannengroep o.l.v. Jan Schraal. Organist is Hanneke Muntjewerf. 

mailto:GV-Alkmaar@nwz.nl�
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Marjolein ten Cate bespeelt de dwarsfluit. Erik Jan Tillema, als voorganger verbonden 
aan de protestantse gemeente van Schagerbrug, is de liturg. De kerk is om 4 uur open. 
Het avondgebed van ca. 40 minuten begint om 5 uur. In deze vesper wordt uiteraard 
psalm 23 gezongen. Als avondlied zingen we gezang 250 ‘Ik leg mij in uw hoede neer’. 
Afsluitend klinkt de Lofzang van Simeon, ‘De glorie van de Eeuwige’. 
Voor deze viering wordt u gevraagd om 16.50 u. aanwezig te zijn.  
Na afloop is er koffie en thee.  

GEDICHT UIT DE PAASMORGENDIENST 
Redactie 

In de paasmorgendienst is door Janny de Visser een gedicht voorgelezen van Geert 
Boogaard wat niet afgedrukt stond in de liturgie. Van verschillende kanten is gevraag 
alsnog de tekst te verspreiden. Hierbij 

 ‘Ze zeggen dat het niet waar is’   
 Ze zeggen dat het niet waar is,  
dat de doden op zullen staan. 
Als er één ding is, dat mij klaar is, 
is het dit: dat de doden vergaan. 
 
Ik zag met mijn eigen ogen,  
dat de doden echt doden zijn, 
maar een engel kwam uit den hoge; 
hij zei niet: dit is slechts schijn, 
maar dicht bij het graf gezeten 
van Jezus van Nazareth, 
liet hij drie vrouwen weten  
dat de dode was opgewekt. 
 
Hoewel ik het niet kon geloven,  
heb ik dat toch gedaan, 
want God laat er oren van doven  
genadig van opengaan. 

 

BIJBELGESPREKSGROEP 
Louise Kooiman 
  
Op woensdag 2mei is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote Kerk   
We beginnen om 14.00 uur. 
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Het thema zal zijn: Het kwaad in de wereld,  
Deze wordt ook wel “de duivel” genoemd. 
Hoe kijken wij daarnaar en wat zegt de bijbel daarover?  
Daarover gaan we samen in gesprek.  
Iedereen is van harte welkom.  
 

ACTIVITEITENROOSTER  APRIL-MEI  2018 

10 april dinsdag Ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

11 april woensdag Kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 

17 april indaag College van kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

26 april donderdag Informatieavond LRP 20.00 uur Grote Kerk 

29 april zondag Simonéz; liedjes, songs en 
chansons; muziek en zang 

15.00 uur  Kerkje Eenigenburg 

2 mei woensdag Bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

3 mei donderdag  Kleine kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 

7 mei maandag DB kerkrentmeesters 9.00 uur Wulpenhof 3 

15 mei  dinsdag kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

27 mei zondag barokmuziek, orgel en hobo 15.00 uur kerkje Eenigenburg 

 

WIE, O WIE? 
 

Bij de inloopochtend waarop deze foto gemaakt is, is door 
een van de daar aanwezige gemeenteleden aan een nieuwe 
Nederlander, een mevrouw, vervoer toegezegd van War-
menhuizen naar Schagen op Koningsdag. Er is dan geen 
openbaar vervoer. Wie o wie was dat? Telefoontje naar 
Trudy Tuinstra  tel. 298101 

 



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
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	   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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