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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)
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1741 BS Schagen
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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



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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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: redactieonzekerk@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 

Paulien Knol 
 
Ik was onlangs in België voor een congres over de ouder wordende mens in Europa. 
Het was een presentatie waarin 6 verschillende Europese landen samen gewerkt heb-
ben aan het verbeteren voor de zorg voor ouderen. Het resultaat is een internationaal 
onderwijsprogramma voor verpleegkundigen om te leren goede zorg te verlenen. 
 
Er vielen mij twee zaken op:  

a. De oudere wordt gezien als een probleem. 

mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
mailto:pknschagen@outlook.com�
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl�
mailto:g.leijnse@quicknet.nl�
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b. Er was een film te zien waarin oudere mensen uit al deze landen vertelden wat 
hen gelukkig maakt en wat het leven zinvol maakt. De antwoorden waren 
unaniem: kinderen, kleinkinderen en andere familie. Geen van de ouderen 
noemde de kerkgemeenschap of het geloof. 

 
a. De ouderen dat zijn wij, het is het heden of onze toekomst, wij hebben alle-

maal een oudere in ons. In de bijbel heeft de oudere een belangrijke plaats in 
de samenleving. Ze beschikten over veel kennis en levenswijsheid. Er werd 
daarom vaak tegen hen opgezien en ze werden met veel respect behandeld. 
Als ik kijk hoe het bij ons in de kerk is dan zitten veel van die wijze mannen en 
vrouwen in de kerkenraad of doen vrijwilligerswerk. Er wordt goed gebruikt 
gemaakt van de kennis en de levenswijsheid. Tot op hoge leeftijd kan iedereen 
zijn of haar rol vervullen. De ouderen zijn zeker geen probleem of “zorgge-
bied”. Het zijn eerder de jongeren waarom zorg is. 

 
b. Ik vind het wel zorgwekkend dat de kerkgemeenschap en het geloof blijkbaar 

geen rol spelen in het geluk en de levensinvulling bij ouderen. Ik hoop dat dit 
komt door de manier van vragen stellen. Maar ik vind het wel een belangrijke 
vraag: Heeft het geloof en de kerk een rol in ons leven, zorgt het voor geluk en 
levensinvulling?  
Toen de Israëlieten 40 jaar door de woestijn trokken moesten ze de tabernakel 
meesjouwen. Een loodzware tent die ze elke keer moesten opzetten aan de 
rand van het kamp, zodat God onder hen kon wonen. Op deze manier was 
God altijd in de gedachten en het leven van de Israëlieten. Nu hebben we de 
Geest die altijd in ons hart leeft. Ik hoop en vertrouw dat die Geest ervoor 
zorgt dat we geluk en levensinvulling bij God en de kerkelijke gemeenschap 
kunnen vinden.  

 
Ik hoop en vertrouw erop dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat ouderen geen 
probleem zijn waar een oplossing voor gezocht moet worden. Maar dat wij de deuren 
open zetten om met open armen iedereen te verwelkomen en perspectief te bieden 
aan iedereen die dat nodig heeft.  
 

Uitnodiging: 1 juli 
De kerkenraad nodigt u uit op 1 juli, na afloop van de kerkdienst, voor een gemeente-
bijeenkomst waarin de financiën zullen worden besproken en toegelicht. 
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KERKDIENSTEN 
Zondag  17 juni 2018 
Kerk Valkkoog 
9.30 uur Mw. Ds. W. Roobol, Nieuwe Niedorp 
1e collecte: Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte: Diaconie Roosevelthuis 
Lector: Jan Bruin 
Organist: Ed van Loon 
Gastheer: Thijs Dekker 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
autovervoer: fam. Schenk 
Er is crèche en nevendienst 

Zondag  24 juni 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Pastor Mw. L.J. Kooijman 
1e collecte: Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte: Diaconie 
Lector: Stijn Meijer 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastheer: Ineke v.d. Woude 
koffie wordt verzorgd door Jos en Maria Vogelsang 
autovervoer fam. de Visser 
Er is crèche en nevendienst 

Zondag  1 juli 2018 
Grote Kerk, Veteranendienst 
9.30 uur Ds K.H. Ubels, hoofdlegerpredikant, Schagen 
1e collecte: Kerk (energiekosten) 
2e collecte: Zomer collecte JOP 
Lector: Annemarie Ros 
Organist: Jan Zwart 
Gastheer: Dirk van de Plas 
koffie wordt verzorgd door Dick Broekema en Therese Coret 
autovervoer fam. Van Zanten 
Er is crèche en nevendienst 
Aansluitend: Gemeentebijeenkomst 

Woensdag 4 juli 2018  
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Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor  E. Moltzer 

Zondag  8 juli 2018 
Grote Kerk,  
9.30 uur Ds F.F. Omta, Nieuwe Niedorp 
1e collecte: Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte: Children our Future 
Lector: Adriaan Rodenburg 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Gerda Mackenbach 
koffie wordt verzorgd door Gerrit en Jelly Leijnse 
autovervoer fam. Nicolai 
Er is crèche en nevendienst 

Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk 
10.30 uur dhr. Jan Schrijver 
organist/pianist:  Frans Seijdel 

Woensdag 11 juli 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur  dhr. J. Bruin 

Zondag  15 juli 2018, afsluiting seizoen nevendienst 
Grote Kerk 
9.30 uur Drs G. Scholten, pastor NW.Ziekenhuisgroep, Den Helder 
1e collecte: Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte: Diaconie 
Lector: Rineke Visser 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Gerda Mackenbach en Erwin Kloosterman 
autovervoer Fam. Van der Woude 
Er is crèche en nevendienst 

Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk 
10.30 uur dhr. Adriaan Roodenburg 
organist/pianist  Jan Zwart 



   6  
  

Woensdag 18 juli 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur  Em. Pastoor  J. v.d. Stok 

Zondag  22 juli 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds. J.C. den Hertogh, Alkmaar 
1e collecte: Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte: Diaconie 
Lector: Janny de Visser 
Organist: Sebastiaan Schippers 
Gastheren: Adriaan Rodenburg en Rick Laernoes 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
autovervoer fam. Voorbraak 
Er is crèche en nevendienst 

Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk 
10.30 uur mevr. Paulien Knol 
organist:  Hanneke Muntjewerf 

Woensdag 4 juli 2018  
Zorgcentrum De Bron, dienst vervalt 

Zondag  29 juli 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Mw. P. Knol , halfuursdienst 
1e collecte: Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte: Stichting Exodus 
Lector: Sonja Bastiaan 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
autovervoer fam. Schenk 
Er is crèche 

Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk 
10.30 uur dhr. Jan Komen 
organist/pianist Annelies Komen 
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Woensdag 1 augustus 2018  
Zorgcentrum De Bron, 10.45 uur  Dhr. A. Rodenburg 

Zondag  5 augustus 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Ds. S. Lamsma 
1e collecte: Kerk (energiekosten) 
2e collecte: Stichting Exodus 
Lector: René Meijer 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Anneke Visser 
koffie wordt verzorgd door Lammy Nieuwland en Lies van Eijsden 
autovervoer fam. de Visser 
Er is crèche en nevendienst 

Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk 
10.30 uur mevr. Marjolein ten Cate 
organist/pianist Ed van Loon 

Woensdag 8 augustus 2018  
Zorgcentrum De Bron 
geen dienst 

Zondag  12 augustus 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Drs. J. Prij  Jr. 
1e collecte: Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte: Zending 
Lector: Jan Bruin 
Organist: Sebastiaan Schippers 
Gastvrouw: Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjen Poleij 
autovervoer:  fam. Van Zanten 
Er is crèche 

Kerkje Eenigenburg, Onderwegkerk 
10.30 uur dhr. Hans Tesselaar 
organist/pianist Ed van Loon 
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LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Hoera, de zomervakantie komt langzaam maar zeker in zicht! Op 15 juli sluiten 
we het jeugdwerk weer feestelijk af. In die dienst zullen ook een flink aantal 
doopvisjes het kleed verlaten omdat de dopeling van toen dit jaar alweer 6 jaar 
wordt! Het visje mag als herinnering aan de doop mee naar huis. Wij zijn blij met 
al deze nieuwe aanwas voor de kindernevendienst! 
 
Voor het zover is, staat nog een aantal verhalen over Job op de planning. Daarna 
lezen we nog delen uit de brief aan de Efeziërs. Ook al geen makkelijk Bijbelboek, 
dus we moeten nog even flink aan de bak voor de vakantie… 
 
Van onze kant alvast een fijne vakantie gewenst! Bedankt voor jullie aanwezig-
heid, de gesprekken en alle gezelligheid van het afgelopen seizoen. Wij vonden 
het weer een mooi jaar en hopen jullie allemaal na de vakantie weer te zien! 
 

17 juni Job 40 Job tot de orde geroepen 
24 juni Job 42 Job doet boete en wordt gezegend 
1 juli Efeziërs 1: 1-14 Dankbare kinderen van God 
8 juli Efeziërs 1: 15-23 Gods kerk 
15 juli Efeziërs 2: 1-10 We leven in Christus 

 
 ZOMERCRÈCHE 
Annemieke Plomp-Baas 

Ook deze zomervakantie verzorgt het hele jeugdteam gezamenlijk weer de ge-
bruikelijke 'zomercrèche', van 22 juli t/m 2 september. In deze periode is er geen 
Kom in de Kring, Kindernevendienst of tienerdienst.   

De crèche is daarom ook open voor de grotere kinderen die dat leuk vinden. Zij 
kunnen aansluiten op het moment dat normaal gesproken de kindernevendienst 
zou plaatsvinden. Voor hen zorgen we voor wat aparte materialen, hoewel een 
duplo-toren bouwen natuurlijk ook altijd tot de mogelijkheden behoort. 

BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak 
 
Dit jaar komen we alleen op de eerste kermiszondag bij elkaar in Valkkoog. We 
vertrouwen er op dat, evenals afgelopen jaar ook tijdens de kermis gewoon toe-
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gankelijk blijft. Daarom is de dienst tijdens de 2e kermiszondag gewoon in de 
Grote Kerk. Op 1 juli is weer de jaarlijkse veteranendienst, dit maal dus ook in de 
Grote Kerk met Ds Klaas Henk Ubels – misschien heeft u hem ook gezien tijdens 
de 4 mei viering in de Nieuwe Kerk in Amsterdam -  bijgestaan door een aantal 
veteranen uit de gemeente. Op zondag 29 juni gaat onze voorzitter Paulien Knol 
voor. De liturgie zal de vorm hebben van de Onderwegkerkdiensten in Eenigen-
burg. 
 
ONDERWEGKERK IN EENIGENBURG 
Trudy Tuinstra 
 
Deze zomer is er weer Onderwegkerk in Eenigenburg. Naast diverse organisten en 
voorgangers uit onze eigen gemeente hebben we ook veel mensen uit andere ge-
meentes bereid gevonden om een bijdrage te leveren. Daardoor hebben we een zeer 
divers aanbod deze zomer, met als afsluiting een dienst in het Westfries.  
Onderwegkerkdiensten kenmerken zich doordat ze kort zijn, er veel wordt gezongen, 
ze zijn oecumenisch, origineel, verrassend, en met ruimte om elkaar te ontmoeten. De 
sfeer van het kerkje is uitnodigend. De diensten zijn bedoeld voor iedereen die op de 
één of andere manier onderweg is. Dus u bent de zondagen in de zomermaanden om 
half elf van harte welkom.  
De voorgangers en begeleiders kunt u vinden  onder het kopje kerkdiensten hierbo-
ven. 
 
MEELEVEN EN FELICITATIES 
Louise Kooiman 
 
Wij feliciteren de familie Chatellon – Veerman, Dorpen 25, die op 7 juni  hun 60 jarig 
jubileum mochten gedenken. Wij wensen hen met al hun dierbaren alle goeds voor in 
de toekomst.   
Veel jonge mensen deden examen de afgelopen weken. Van harte gefeliciteerd voor 
diegenen die zijn geslaagd. Als je een nieuwe studie begint hopen we dat je een goede 
start mag maken op wellicht een nieuwe (woon)plek. Wij wensen de jonge mensen die 
het nog een keer over moeten doen veel sterkte om de motivatie te vinden voor een 
nieuw studiejaar.     
Er is ook verdriet in de gemeente, mensen die in een moeilijke scheiding zitten of een 
dierbare kwijtraken aan de dood. Wij wensen diegenen veel liefde en kracht in deze 
moeilijke periode. 
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MEER DAN 80… 

Lieve mensen,We willen u heel hartelijk bedanken voor alle bemoedigende woorden 
en de vele, vele ansichtkaarten die u tijdens Elly’s verblijf in het Brandwondencentrum 
en later in Heliomare stuurde. Het was werkelijk heel hartverwarmend en heeft ons 
veel gesteund. 
Lieve groeten, Elly & Arjen Poley-Kooijmans 

KAMPEERWEEKEND EN STARTZONDAG 
Rik Laernoes 
 
Het gaat weer gebeuren! Met elkaar kamperen in het weekend van  7,  8 en 9 septem-
ber 2018. 
Wie mee wil kamperen: meld je aan! In de koffieruimte in de kerk hangt een inteken-
lijst. Maar ook telefonisch (0224 218289) of per mail (laerburg@kpnplanet.nl) kan 
ieder die mee wil zich melden. 
We houden het allemaal dicht bij huis. Camping De Nollen in Callantsoog. (Westerweg 
8, 1759 JD) 
Er is een mooie plek gereserveerd. Campers, caravans, tenten, alles is mogelijk. Elek-
triciteit aanwezig. 
De kosten: € 7,50 per persoon per overnachting. Baby’s en 1-jarige kinderen gratis. 
Het is dus mogelijk al op vrijdag overdag te komen, maar de werkende mensen kunnen 
ook gerust op vrijdagmiddag/avond of zaterdag komen. Het leukst is het  natuurlijk als 
er al zoveel mogelijk deelnemers op vrijdag aanwezig zijn. 
  
Niet-kampeerders 
Niet iedereen beschikt over een kampeeruitrusting. Geen nood. Op zaterdag 8 sep-
tember kan ieder die dat leuk vindt de camping bezoeken. Op de fiets is het een half 
uurtje doortrappen, ca 10 km vanaf Schagen. 
En met de auto ben je er in een stief kwartiertje. Dus: wie dat wil, hartelijk welkom op 
zaterdag. Beetje sfeerproeven, koffie/thee en gewoon gezellig met elkaar praten. Het 
thema van de startzondag is trouwens ‘Een goed gesprek’. 
  
Eten en drinken 
Als ieder zelf zorg draagt voor eten en drinken, dan komt het helemaal goed. Het idee 
is om de maaltijd op zaterdag gezamenlijk te doen.  
  
Programma 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl�
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Een echt programma is er niet.  Het is wel leuk als er mensen zijn die iets organiseren 
voor de kinderen. Willen alle mensen met kinderen met elkaar overleggen over spelle-
tjes die samen gedaan kunnen worden? 
Bij heel mooi weer zal het strand wel favoriet zijn. Maar, ieder die het leuk vindt, 
denkt mee over de spelletjes voor de kinderen. 
  
Startzondag 
Op zondag 9 september is er dan de startdienst. De startdienst wordt gehouden op de 
camping. Die dienst begint om 10.30 uur en pastor Louise Kooiman gaat erin voor. 
Het thema van dit startweekend is: ‘Een goed gesprek’.  Daar is alle gelegenheid voor 
op de camping.  
  
Samen naar de kerk, ja gezellig! 
De startdienst willen we met de hele gemeente vieren. Ook met alle mensen die de 
kerk wat minder frequent bezoeken.  
Hoe komen de mensen die niet deelnemen aan het kamperen in de Startdienst? 
Dat doen we als volgt. Ieder die op zondagmorgen naar de campingdienst wil, zorgt 
dat hij/zij om kwart voor tien bij de kerk op de Markt is. 
Daar verzamelen we. Mensen die een auto hebben, komen daar met de auto naar toe. 
Ter plekke kijken we wie met wie meerijdt. 
Een afgeladen volle dienst op de camping, wie zou dat niet willen? 
Wilt u indien mogelijk wat stoelen meebrengen voor de dienst? 
Vrijwilligers voor hand- en spandiensten, zoals op vrijdag het opzetten van de grote 
centrale tent e.d. zijn uiteraard zeer welkom. 
  
Namens de raad voor Leren en Doen/ raad voor Vieren en Leren 
Rik Laernoes  (tel. 0224 218289 email: laerburg@kpnplanet.nl) 

GROOT ONDERHOUD AAN HET ORGEL IN DE GROTE KERK 
Hanneke Muntjewerf 
 
Het mooie Van Dam orgel in onze kerk is aan een grote onderhoudsbeurt toe. In 1990 
is er voor het laatst groot onderhoud gepleegd door orgelbouwer Bakker en 
Timmenga uit Leeuwarden.  
De kerkrentmeesters hebben deze orgelbouwer de opdracht gegeven om dit onder-
houd  weer uit te voeren. Nu na bijna 30 jaar is het echt  noodzakelijk dat er groot 
onderhoud plaats vindt.  

mailto:laerburg@kpnplanet.nl�
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De windladen (deze zijn van ei-
kenhout) waar de pijpen van het 
hoofdwerk op staan vertonen 
lekkages en worden in de werk-
plaats met eikenhout gedicht. Al 
het pijpwerk wordt schoonge-
maakt en op oneffenheden ge-
controleerd. 
 
Het orgel blijft zolang mogelijk 
bespeelbaar op het bovenwerk 
en de pedalen. 
De werkzaamheden beginnen in 
de week van 10 september 2018 
en zullen een paar maanden in 

beslag nemen. 
Ik houd u op de hoogte van de werkzaamheden  via  Onze Kerk of als u vragen heeft 
wil ik u graag te woord staan. 
 
GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 

BIJBELGESPREKSGROEP 
Op woensdag 29 augustus is de volgende Bijbelgesprekskring in de Grote kerk. 
We beginnen om 14.00 uur.  
Het thema zal zijn:  De Engel  

Wat betekenen engelen in ons leven en wat zegt de Bijbel erover.  
Daarover gaan we samen in gesprek. Iedereen is van harte welkom. 
 
OUDERENGESPREKSGROEP  
Op dinsdag 4 september zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
Het thema zal zijn: gratis 
Je krijgt het cadeau. Gratis! Je hoeft er niets voor te doen. 
Ook als er geen geld aan te pas komt, denken we vaak in ”voor wat hoort wat”. Een 
balans tussen geven en ontvangen.  Iedereen is van harte welkom.  
 
  

 Johan Tuinstra tussen de orgelpijpen 
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OECUMENISCHE GESPREKSGROEP  
De volgende bijeenkomst is op  donderdag 30 september om 13.30 uur in de Grote 
Kerk op de Markt.    
Het thema is: Onze vader die in de hemelen zijt. Wat betekent het vaderschap van 
God en hoe kijken wij daar tegen aan. Iedereen is van harte welkom. 

“JONGEREN GESPREKSGROEP” 
 Vanuit de Pastorale Raad willen we inventariseren of er animo is om een gesprek-
groep te beginnen voor mensen rond 30/40 jaar. 
De inhoud van de bijeenkomsten zullen worden ingevuld in overleg met de groepsle-
den zelf. 
Dit kan aan de hand van een boek maar ook eigentijdse thema’s en geloofsvragen. 
Voor informatie en opgave: 
Gerda Heddes tel. 217242 en Pastor Louise Kooiman tel. 0228-592970   

WERELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 
 
Focus op Zuidelijk Afrika in de Wereldwinkel Schagen 

 
Dit keer vielen de inkoopsters van de Wereldwinkel Schagen voor een heel scala aan 
dierfiguren veelal gemaakt van afvalmetaal. 
Eén van de importeurs is daarin gespecialiseerd. Zij haalt haar producten uit landen als 
Swaziland, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Ook uit Madagascar, één van de armste landen in 
de wereld. 
Het doel is de producenten meer bestaanszekerheid te bieden. Een aantal keren per 
jaar worden alle producenten, vaak éénpersoons bedrijfjes, bezocht. Op die manier is 
een professionele band opgebouwd welke tot uiting komt in de prettige, en vooral 
langdurige samenwerking. Door vanuit Nederland te investeren in ateliers en 
werkplaatsen ter plaatse, wordt bovendien een hoge kwaliteit van de producten 
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gewaarborgd.  
Gelijkwaardig partnerschap tussen alle schakels, producenten, importeurs, winkels en 
consumenten is eveneens een belangrijk uitgangspunt. 
De producenten, of liever de kunstenaars, want zo mag je deze mensen wel noemen, 
hebben zich uitgeleefd in een aantal nieuwe artikelen die nu in de Wereldwinkel staan. 
Een ibis en een meeuw gemaakt van oud  metaal en een paar giraffen van sisal. Heel 
anders, hoewel ook gemaakt van afvalmetaal, zijn verschillende vervoersmiddelen, 
een auto, een helicopter, een fiets en een riksha. 
Uiteraard staan de schappen van de Wereldwinkel onder de toren van de kerk op de 
Markt in Schagen vol met vele andere leuke en originele cadeaus voor elke 
gelegenheid. 

TACHTIG JAAR GELEDEN......... 
Wim Voorbraak 
 

Het is op 16 november 80 jaar geleden dat 
de eerste kerkdienst werd gehouden in de 
nieuwe Gereformeerde kerk in de Cornelis 
Bokstraat, nu Doopsgezinde Vermaning. 
Een half jaar daarvoor, op 13 maart was de 
Gereformeerde Kerk in Schagen geïnstitu-
tioneerd vanuit de Gereformeerde Kerken 
van Dirkshorn en Krabbendam. 
Deze informatie haal ik uit een gedenk-
boekje bij het 50 jarig jubileum van de 
Gereformeerde Kerk geschreven door de 

bekende stadshistoricus Fred Timmer, toen nog kerkenraadslid in de Gereformeerde 
Kerk. Het boekje geeft een boeiend beeld van de Gereformeerde kerk in de periode 
1938-1988. Al eerder was geprobeerd een kerk in Schagen te stichten maar het aantal 
belangstellenden was te klein en initiatieven droogden op. In 1933 werd in Schagen de 
Chr. Nationale School gesticht door Hervormde ouders die kerkten in de Bethelkerk in 
de Landbouwstraat en Gereformeerde ouders die kerkten in Dirkshorn. De aanwezig-
heid van een christelijke school deed meer gereformeerde gezinnen naar Schagen 
verhuizen en weer werd bij de kerkenraad van Dirkshorn het verzoek gedeponeerd 
kerkdiensten in Schagen te mogen organiseren. Uiteindelijk mocht dit ‘s middags op 
voorwaarde dat ’s morgen de kerk in Dirkshorn bezocht werd.  
Kennelijk was er al een tijdje gespaard, grond werd dat jaar verworven. Uiteindelijk 
leidde dit tot de bouw van het kerkje aan de Cornelis Bokstraat waarvan de eerste 
steen gelegd werd door Ds Donner uit Krabbendam.  
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Tachtig jaar verder zijn er geen mensen meer in leven, we zijn al een paar generaties 
verder in de tijd. Een naam die ik tegen kwam in het gedenkboekje is die van broeder 
G. Joling, een van de eerste diakenen uit de kerkenraad van 1938, de schoonvader van 
Mw. Janny Joling. Het gedenkboekje is al pdf te downloaden op onze site 

GESLAAGDE UITWISSELING MET DIPPOLDOSWALDE 
Jan Prij  
 
In het Hemelvaartsweekeinde waren er 19 mensen uit Dipps bij ons in Schagen 
voor de tweejaarlijkse uitwisseling. Aanvankelijk zouden er 21 mensen komen 
maar twee waren uiteindelijk verhinderd. Alle gasten werden ondergebracht bij 
gastgezinnen van de RK parochie en de PKN gemeente hier in Schagen. We 
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waren erg blij dat we ook gasten konden onderbrengen bij twee nieuwe gast-
gezinnen.  
Op donderdagochtend hebben we samen met de dauwtrappers in de Hans 
Leijdekkerszaal ontbeten waarna we met de gasten naar een mooie viering in 
de Christoforuskerk gingen. Op Hemelvaartavond hebben we geluisterd naar 
een lezing van Hans van Kampen over de geschiedenis van de kerken in Scha-
gen en in het bijzonder die van het kapelletje in de Keins.  
Vrijdag hebben we een bezoek gebracht aan Petten, het natuurgebied de Put-
ten en Camperduin. Voorafgaand kregen we een lezing over de zandsuppletie 
bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering en de rijke natuur achter de dijk in 
de Harger- en Pettemerpolder. Het weer was fantastisch dus velen bleven nog 

even hangen bij het strand.  
Vrijdagavond was er een Tho-
masviering rond het thema 
‘Omgaan met de natuur’ aan 
de hand van Genesis 1:28. 
Voor onze gasten was dit een 
nieuwe vorm om aan een 
thema te werken. Allen waren 
erg enthousiast. Er is aandach-
tig gesproken, gezongen, ge-
luisterd, geknipt, geplakt en 
gekookt. 

Zaterdag was het ook schitte-
rend weer dus de Robben-

waddentocht vanuit Den Oever was fantastisch. Aan het eind van de dag was er 
een gezamenlijke maaltijd in de Hans Leijdekkerszaal en een gezellige afsluiting 
met muziek en zingen.  
Op zondag hadden we een dienst in de Grote Kerk waar we met Ds Blokker het 
Heilig Avondmaal vierden. Na afloop van de dienst hebben we afscheid geno-
men en konden we dankbaar terugkijken op een geslaagd weerzien van de vele 
bekenden uit een Dippoldiswalde. In de loop van de avond druppelden de be-
richten binnen dat alle gasten weer veilig thuis waren. 
Namens de werkgroep Schagen-Dipps wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan 
het slagen van deze uitwisseling hartelijk danken. 

Afscheid: tot over 2 jaar in Dipps! 
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DE BOUWCOMMISSIE 
Wim Voorbraak 
 

 
Van links naar rechts  Jan Oosterbaan, Jaap Schenk, Johan Tuinstra, Kees van Treuren 
en Roel van de Kamp 
 
In dit artikel speciale aandacht voor de bouwcommissie. 
Op de linker foto geen gele helmen of hesjes, maar de commissie in vergadering bij-
een. Een deel van de rapportages is digitaal beschikbaar, vandaar de laptop en/of ta-
blet. Het werk van de bouwcommissie is vooral signaleren van gebreken en in gang 
zetten en begeleiden van reparaties. De PGSchagen beschikt over 2 kerken, de Grote 
Kerk op de Markt en het kerkje in Eenigenburg, beide met een monumentale status.  
De voorzitter van deze commissie Jan Oosterbaan heeft aan uw redacteur verteld over 
wat deze commissie, voor ons toch vooral buiten beeld, allemaal doet en gedaan 
heeft. Instandhouding van de gebouwen behoort tot het terrein van het College van 
Kerkrentmeesters. Vanwege het vele werk heeft dit college in 1997 de bouwcommis-
sie in het leven geroepen. Aanleiding daartoe was het maken van een plan voor het 
renoveren van het jeugdhonk en tegelijkertijd de ruimte ook aantrekkelijk maken voor 
vergaderingen, want het ontbrak in de Grote Kerk aan geschikte nevenruimtes.  
Bij het samengaan van Hervormde en Gereformeerde Kerk wilden de gereformeerden 
in de Grote Kerk vergelijkbare faciliteiten voor clubwerk en jeugdwerk hebben als zij in 
de Ontmoetingskerk achterlieten. Het was nog de tijd van figuurzaagclubs op woens-
dagmiddag, tiener soos op zaterdagavond en CJV op zondagavond; en dit vond alle-
maal plaats in het jeugdhonk. Om daar ook al die activiteiten te kunnen uitvoeren en 
toch een mooie en praktische ruimte te creëren veroorzaakte heel wat hoofdbrekens. 
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De realisatie kostte wat, maar het resultaat mocht er zijn, dat bleek uit de animo om 
gebruik te maken van deze ruimte. 
De commissie telt op dit moment 5 leden, allemaal mannen! Jan Oosterbaan, Johan 
Tuinstra en Jaap Schenk zitten vanaf het begin in de commissie. Zij zijn nauw betrok-
ken geweest bij veel zaken. Weten wat wel en wat niet voor subsidie in aanmerking 
komt en hoe de zaken moeten worden aangepakt. Johan is als organist ook betrokken 
bij het in goede conditie houden van het van Dam orgel in de Grote Kerk. Dit is ook 
een monument, maar is niet direct een onderwerp voor de bouwcommissie. Alleen de 
subsidie komt uit dezelfde pot en heeft daardoor invloed op andere werkzaamheden. 
De koster is altijd lid geweest van de bouwcommissie. Zo is Kees van Treuren in de 
bouwcommissie gekomen. Als koster heb je direct contact met de gebruikers en ben je 
vaak de eerste die het merkt als iets niet in orde is. Roel van der Kamp is ook al weer 
heel wat jaren lid. Op Johan Tuinstra na zijn allen gepensioneerd wat het handig maakt 
om overdag werkzaamheden te begeleiden. Behalve beide kerken valt ook de instand-
houding van de pastorie in de Handelsstraat onder de commissie. De pastorie heeft in 
2010 een grondige renovatie ondergaan. De aanloop daar naar toe en de uitvoerings-
fase vergde heel wat tijd en aandacht van de bouwcommissie. Om de pastorie sinds-
dien op orde te houden met al die verschillende bewoners die er maar kort hebben 
gewoond vergt nu nog extra aandacht. Enkele weken geleden is de pastorie aan de 
buitenkant opnieuw geschilderd.  
In de praktijk is een zekere specialisatie ontstaan. Kees van Treuren concentreert zich 
op de kerk waar hij altijd koster was. Roel van de Kamp begeleidt de werkzaamheden 
in Eenigenburg. Voor functionele toevoegingen bij beide kerken bedenkt hij oplossin-
gen, die hij vaak ook zelf uitvoert. Johan Tuinstra deed, voordat Roel erbij kwam ook 
nogal wat voor Eenigenburg en is daar nog sterk bij betrokken. Hij is goed thuis in de 
wereld van de instandhouding van kerkelijke gebouwen en de ins-en outs van de sub-
sidies. Jaap Schenk richt zich met name op het interieur (aankleding, vormgeving en 
kleuren), wat vooral van belang was bij de renovatie van de pastorie en de restauratie 
van de Grote Kerk.  Jaap is ook voorzitter van de interieurcommissie. Met een aantal 
dames bedenkt deze commissie oplossingen voor wensen die bij het gebruik van onze 
kerk naar voren komen. Voorzitter Jan Oosterbaan onderhoud contact met het College 
van Kerkrentmeesters via Wouter Vrolijk, hij houdt in het oog dat de financiële ruimte 
beschikbaar is en dat de opdrachten en facturen voldoen aan de regels voor het ver-
krijgen van subsidie. Tijdens de restauratie was hij het aanspreekpunt namens de kerk 
voor de architect en de aannemer en waren er veel besluiten te nemen met financiële 
consequenties, zoals over meer- en minderwerk.  
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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
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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Tot aan de restauratie van 2011-2012 van de Grote Kerk was er regelmatig overleg 
met huisarchitect Wil Schagen. Zo zijn eerder een entree van de kerk via de toren 
overwogen en een galerij boven de huidige Hans Leijdekkerszaal met een open ver-
binding met de rest van de kerk. Hier was ook de burgerlijke gemeente Schagen bij 
betrokken als eigenaar van de toren. Uiteindelijk is het bij plannen en een maquette 
gebleven. Dezelfde Wil Schagen was ook als begeleidende architect betrokken bij de 
restauratie. Hij heeft ondermeer het glazen plafond in de Hans Leijdekkerszaal be-
dacht. 
Een project als de restauratie van 2011, kent naast de uitvoering die we allemaal op 
onze manier hebben meegemaakt, een langdurig voortraject. Het gaat om veel geld! 
Lukt het om een deel van de kosten gesubsidieerd te krijgen door de overheid? Om 
voor subsidie in aanmerking te komen moet een goed onderbouwd instandhoudings-
plan worden ingediend en dan nog is het altijd de vraag of het Rijk op de begroting 
genoeg geld heeft om alle aanvragen te honoreren. Zo is de commissie jarenlang bezig 
geweest, met steeds maar wisselende voorwaarden en regelingen; zodat we ook 
steeds onze plannen daarop moesten aanpassen en moesten actualiseren.  
Subsidie van het Rijk wordt alleen verleend voor noodzakelijk werk aan het gebouw. 
Het interieur is niet monumentaal en komt niet in aanmerking voor die subsidie. Het 
bijzondere in dit geval was dat we ook in aanmerking kwamen voor subsidie voor re-
novatie van een deel van het interieur door de provincie Noord-Holland, omdat we de 
mogelijkheden hebben vergroot voor gebruik van de kerk voor publieke doeleinden.  
Deze aanpassing betreft vooral de Hans Leijdekkerszaal waarvan een deel gesubsidi-
eerd is onder de voorwaarde dat de kerk ook gebruikt wordt voor niet kerkelijke activi-
teiten.  
Asbest verwijdering, nieuwe verwarming met o.a. vloerverwarming, renovatie van de 
ruimten achter het liturgisch centrum en het jeugdhonk zijn allen “kosten kerk”. Maar 
al deze werkzaamheden vonden wel tegelijkertijd plaats met de restauratie. 
Het instandhoudingsplan en de daaraan verbonden subsidie strekken zich uit over een 
periode van zes jaar. Het subsidiebedrag wordt in jaarlijkse delen als voorschot uitge-
keerd. Aan het eind van die zes jaren moet de hele verantwoording met alle facturen 
worden ingediend bij het Rijk. Dit gaat om grote bedragen. Als het Rijk tot de conclusie 
komt dat een deel van het werk niet subsidiabel was of als facturen ontbreken dan 
wordt alsnog een deel van de subsidie teruggevorderd. Voor de Grote Kerk hebben 
Wouter Vrolijk, Brenda Plak (de administratrice) en Jan Oosterbaan deze verantwoor-
ding eerder dit jaar moeten opstellen. Deze ligt nu bij het Rijk. Voor de Grote Kerk zijn 
we m.i.v. 2018 aan een nieuwe subsidieperiode begonnen. Voor Eenigenburg eindigt 
de lopende subsidieperiode eind van dit jaar. 
Elk jaar inspecteert de monumentenwacht de kerkgebouwen. Zij maken daarvan een 
rapport dat inzicht biedt in de actuele toestand. Dit is vooral van belang omdat de 
inspecteurs komen op hoog gelegen plekken die voor ons onbereikbaar zijn. Zijn er 
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“zwakke plekken”ontdekt, lekkages, “beestjes”, is het schilderwerk overal nog in orde? 
Reparaties betekenen nieuwe uitgaven. Gelukkig vallen de bevindingen van de Grote 
Kerk, na de restauratie, tot nu toe nog steeds mee. De restauratie blijkt gedegen uit-
gevoerd. En de bouwcommissie zorgt ervoor dat de conditie van onze  monumentale 
kerken goed wordt bijgehouden. 

DE EERSTE BIJEENKOMST VAN DE RING ALKMAAR 
Jan Prij 
 
Op 7 juni was er de eerste bijeenkomst van de Ring Alkmaar. Zoals bekend is met in-
gang van 1 mei de oude classis Alkmaar opgegaan in de nieuwe classis Noord-Holland. 
De bestuurlijke taken die tot die datum door de classis Alkmaar werden gedaan wor-
den nu door de classis Noord-Holland uitgevoerd. Naast de bestuurlijk was er nog een 
andere belangrijke taak n.l. die van de ontmoeting tussen de verschillende gemeen-
ten. Dit wordt nu gedaan door de zogenoemde Ring. De Ring waar onze gemeente 
vooralsnog bij hoort is de Ring Alkmaar en die heeft hetzelfde geografische gebied als 
de ‘oude’ classis Alkmaar.  
Op onze eerste bijeenkomst, die werd gehouden in De Brink achter de Ontmoetings-
kerk in Heerhugowaard. We waren met meer dan 30 aanwezigen. Als spreker was er 
Dr Sake Stoppels, beleidsmedewerker van de PKN en universitair docent aan de VU. Hij 
sprak met ons over de toekomst van de kerk. Z’n prikkelende stelling daarbij is: Jezus 
roept leerlingen, geen kerkmensen. In een boeiende lezing gaf hij negen eigenschap-
pen, of piketpaaltjes waaraan volgens hem de kerk van de toekomst moet voldoen. Ik 
wil ze hier kort, zonder al teveel commentaar, weergeven omdat ze tot nadenken 
stemmen en soms nogal anders zijn dan je zou denken 
De kerk van de toekomst: 
1) Houdt van de kerk van nu. Hij wijst op het gevaar dat we een ideaal beeld van de 

kerk voor ogen hebben date in niets meer lijkt op de kerk van nu. Om dit te illu-
streren haalt hij een uitspraak aan van Kierkengaard “Als je een droom van de kerk 
nastreeft die veel groter is dan de kerk van nu dan breek je die kerk af”. En van Ds 
Buskes: “De kerk is een zootje en daar hoor ik bij”. 

2) Is een ontvankelijke kerk. Hij bedoelt dat het een luistervaardige kerk moet zijn. 
We maken ons in de kerk nogal eens druk dat we niet genoeg Martha’s hebben die 
al het werk moeten doen. Maar zelden maken we ons zorgen of er wel genoeg 
Maria’s zijn. Hij haalt ook een woord aan van Borgman die ergens zegt dat we druk 
zijn met plannen voor de kerk maar misschien vergeten welke plannen God met 
ons heeft. 

3) Is een geloofsgemeenschap. De kerk van de toekomst is een gemeenschap waarin 
Christus het verbindende element is tussen mij en de ander. 
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4) Presenteert zich op spirituele beurzen. We zien dat de belangstelling voor de ker-
ken in ons land minder wordt. Tegelijkertijd is er volop belangstelling voor per-
soonlijke groei en spiritualiteit die b.v. blijkt uit bladen als Happinez en spirituele 
beurzen. De kerk moet op deze beurzen aanwezig zijn want spiritualiteit is immers 
onze ‘core business’.  

5) Biedt volop ruimte maar is niet grenzeloos. In dit verband haalt hij een uitspraak 
aan van Jan Hendriks: Ruimte die onbegrensd is wordt al gauw oppervlakkig. 

6) Heeft aantrekkingskracht, mede omdat ze onaantrekkelijke kanten heeft. Hij 
noemt een uitspraak van een dominee die zegt: “Overal waar Jezus kwam ont-
staan relletjes, maar waar ik kom drinken we thee. 

7) Bemoeit zich met het hele leven. Hij zegt het Evangelie is niet een partje van de 
sinaasappel maat het sap. Hij laat twee plaatjes zien. Op het ene zie je dat zondags 
de kerkmensen, een zeer klein deel, zeg 7% van de mensen, bij elkaar in de kerk 
zitten. Op het andere plaatje zie je dat door de weeks al die mensen verspreid tus-
sen de andere mensen zitten. Hij noemt deze dan ftcw (Full Time Christian Wor-
kers).  

8) Is een zelfbewuste kerk. 
9) Is gelovig ontspannen en ontspannen gelovig. 

Over deze piketpaaltjes waarbinnen zich de toekomstige kerk zal moeten ontwikkelen 
volgens Stoppels hebben we met elkaar in kleine groepjes gesproken. Dan blijkt dat ze 
inderdaad tot nadenken stemmen en discussie oproepen. We kijken terug op een zeer 
geslaagde ontmoeting in de Ring Alkmaar. 
De volgende bijeenkomst van de Ring zal waarschijnlijk in oktober plaatsvinden. Zodra 
bekend is wat het onderwerp is zal ik dit bekend maken. Want iedereen die belang-
stelling heeft voor dat onderwerp is van harte welkom. De bijeenkomsten van de ring 
zijn namelijk niet voor speciale afgevaardigden van de kerkenraad maar voor elk ge-
meentelid dat interesse heeft in dat onderwerp.  
Namens de voorbereidingscommissie van de Ring Alkmaar 

ACTIVITEITENROOSTER  JUNI-JULI-AUGUSTUS 2018 
 

28 juni donderdag 
Westfriese Folklore markt 
Dag van de oude ambachten 
gastheer Kees van Treuren  Grote Kerk 

1 juli  zondag Gemeentebijeenkomst Na afloop 
kerkdienst 

Grote Kerk 
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5 juli  donderdag 
Westfriese Folklore markt 
Dag van de dans  
gastheer Willem Kroon  Grote Kerk 

5 juli donderdag Moderamen 20.00 uur Grote Kerk 

9 juli maandag vergadering kerkrentmeesters DB 9.00 uur Wulpenhof 3 

12  juli  donderdag 
Westfriese Folklore markt 
Dag van het dier  
gastheer Wim Voorbraak  Grote Kerk 

17 juli dinsdag vergadering kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

19 juli  donderdag 
Westfriese Folklore markt 
Dag van de klederdracht  
gastheer Huib Wagenaar  Grote Kerk 

26 juli donderdag 
Westfriese Folklore markt 
Dag van het theater  
gastheer Jaap Schenk  Grote Kerk 

 2 augustus  donderdag 
Westfriese Folklore markt 
Gastdag in de open lucht.  
gastheer Bote Nieuwland  Grote Kerk 

 9 augustus  donderdag 
Westfriese Folklore markt 
Dag van het kind  
gastvrouw Trudy Tuinstra   Grote Kerk 

16 augustus donderdag 
Westfriese Folklore markt 
Ringstekerij rond de kerk  
gastheer Wijnand Kramer  Grote Kerk 

23 augustus Donderdag 
Westfriese Folklore markt 
De verzameldag 
 gastheer Jan Bruin  Grote Kerk 

29 aug. woensdag Bijbelgespreksgroep  14.00 uur Grote Kerk 

30 augustus Donderdag 
Feestelijk Slotdag 
Westfriese Folklore markt 
Gastvrouw Annemarie Voorbraak 
 

  
    

 Grote Kerk 
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Westfriese Marktbespelingen 
Grote Kerk Schagen 2018 

 
 
 
 

Datum Tijd    Organist 
 

28 juni 11.00 - 12.00 Siebout Akkerman 

 12.00 - 13.00 Siebout Akkerman 

5 juli 11.00 - 12.00 Marion Kroon  
 12.00 - 13.00 Marion Kroon  
12 juli 11.00 - 12.00 Hanneke Muntjewerf  
 12.00 - 13.00 Ronald van der Veen  
19 juli 11.00 - 12.00 Sebastiaan Schippers   
 12.00 - 13.00 Sebastiaan Schippers  
26 juli 11.00 - 12.00 Frans Seydell 
 12.00 - 13.00 Frans Seydell 
2 augustus 11.00 - 12.00 Caroline Schaap 
 12.00 - 13.00 Caroline Schaap  
9 augustus 11.00 - 12.00 Simon Schoon mmv 

trompettist en 
 12.00 - 13.00 Peter Schoon (bariton)  
16 augustus 11.00 - 12.00 Jacob Stam  
 12.00 - 13.00 Jacob Stam   
23 augustus 11.00 - 12.00 Hans Stehouwer   
 12.00 - 13.00 Hans Stehouwer   
30 augustus 11.00 - 12.00 Jan Zwart 
 12.00 - 13.00 Ralf Nagelkerke  



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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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.	  
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(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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	   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	  	  
	  

 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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