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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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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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KERKINFORMATIE  Protestante Gemeente Schagen 
Hieronder vindt u een zo’n compleet mogelijk inventarisatie van  de bezetting van di-
verse raden, commissies, contactpersonen actief binnen onze gemeente. De lijst is uit-
sluitend bedoeld voor intern gebruik binnen onze gemeente. De lijst gaat voor een deel 
de informatie op de website vervangen. Binnenkort bevat de website alleen namen en 
geen adressen en telefoonnummers meer. Dit vanwege de verscherpte privacy wetge-
ving. 

KERKEN 
Grote Kerk, (ingang Markt) Markt 23A, 1741BR Schagen, tel 0224 297 860 
postadres: Postbus 71, 1740AB Schagen. 
Kerkje Eenigenburg, Surmerhuizerweg 29, 1744JB Eenigenburg 

HUREN KERKRUIMTE GROTE KERK 
Voor het huren van kerkruimten kunt u  contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 
573123, mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl. 
Huurprijzen zijn te vinden op de website www.pgschagen.nl 
Houd er rekening mee dat enkele ruimtes al besproken zijn voor het gehele jaar: 
Maandagochtend en maandagmiddag is er inloopspreekuur van Vluchtelingenwerk in 
de consistorie 
Op maandagavond oefent de cantorij in de HLZ (Hans Leijdekkerszaal) 
Op dinsdagochtend en dinsdagmiddag is er inloopspreekuur van Vluchtelingenwerk in 
de consistorie 
Op dinsdagmiddag zit Alanon in het jeugdhonk 
Op donderdagavond is er een bijeenkomst van de Loge in de HLZ 
Op vrijdagochtend is er inloopspreekuur van Vluchtelingenwerk in de consistorie 
Op vrijdagochtend wordt de kerk schoongemaakt 

PASTORES 

Ds. A.J. van der Bom, Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen; e-mail adres: 
aj.van.der.bom@gmail.com; tel: 0224-227396 mobiel: 06-83384921 
Mw L. Kooiman, Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen; tel 0228 592970 
e-mailadres:  ljkooiman@gmail.com 
Werkdagen: maandag t/m donderdag; Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 uur. 
 
SCRIBA PROTESTANTSE GEMEENTE SCHAGEN 

Dhr. A. Plomp, Eksterstraat 132, 1742EX Schagen 0224 227 522 
e-mailadres:  scriba@pgschagen.nl; 
  

http://www.pgschagen.nl/�
mailto:aj.van.der.bom@gmail.com�
mailto:ljkooiman@gmail.com�
mailto:scriba@pgschagen.nl�
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Andere interessante sites: 
www.kerkopdemarktschagen.nl     voor de geschiedenis Kerk en orgel op de Markt 
www.stichting-schagen-roemenie.nl  voor de stichting die biedt hulp aan de bevolking 
van Cristuru Secuiesc in Roemenië 

PRIVACY 
Wanneer u denkt dat de privacy wetgeving binnen onze gemeente niet goed wordt 
nageleefd kunt u contact opnemen met de kerkenraad scriba@pgschagen.nl of met 
de coördinator gegevensbescherming dhr. H. Wagenaar, tel 0224 213 666 of 
0622489765, e-mailadres gegevensbescherming@pgschagen.nl 

TER OVERWEGING 
Jan Bruin 
Sinds de eerste maanden van dit jaar houdt me iets bezig. Het laat me ook niet los. Het 
begon na een dienst van woord en tafel. Letterlijk kan ik me niet herinneren, wat er 
gezegd werd. Maar het kwam neer op: Er is genoeg voor iedereen. En als een flits 
schoot door me heen: “Is er genoeg voor iedereen?” En het antwoord was er ook al. 
“Nee, er is niet genoeg voor iedereen.” Want wat zie ik in de wereld om me heen? 
Miljoenen mensen die honger hebben. Kinderen die in groten getale sterven. Aan on-
dervoeding en allerlei ziektes. Mensen die vluchten uit hun ellende. Kinderen die in 
kampen te werk worden gesteld en worden uitgebuit.  
Hoe kunnen we avondmaal vieren als deze onrechtvaardigheid nog steeds bestaat? 
Vorige week was er een predikant die over bidden zei, dat het echte gebed terugkeert 
naar jezelf. Zo is het ook met het avondmaal. Het keert terug naar jezelf. Ik weet wel 
dat het vieren van avondmaal ook een spijziging is van jezelf. Maar kunnen we het 
daarbij laten?  
Deze week las ik het verhaal van de spijziging van de vierduizend. Mensen uit alle vier 
de windstreken. En plotseling viel me op, dat het brood niet uit de lucht kwam vallen. 
Het werd uitgedeeld door de leerlingen van Jezus. Zo kwam ik weer terecht bij die 
opmerking: Er is genoeg voor allen. En het evangelie windt er ook geen doekjes om. Er 
was genoeg voor mensen van alle windstreken.  
Sinds maanden cirkelt die gedachte in me rond: Er is nog steeds niet genoeg voor al-
len. Hoe kunnen we dan avondmaal vieren. Ik heb nog geen antwoord. Denkt u met 
me mee? 

KERKDIENSTEN 
Zondag  16 september 2018  
St. Christoforuskerk, Oecumenische dienst 
10.00 uur  Pastoor E. Molzer en Mw. M. Wildeboer, catechete,  

  

http://www.kerkopdemarktschagen.nl/�
http://www.stichting/�
mailto:gegevensbescherming@pgschagen.nl�
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m.m.v. Gemengd koor o.l.v. Paul Sanders 
Collecte  voor PAX, de interkerkelijke vredesbeweging  
Organist: Tjeerd van de Ploeg 
autovervoer:  fam. de Visser 
 
Woensdag 19 september 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastor Mw. L. Kooiman 
 
Zondag 23 september 2018 
Kerk Schagerbrug 
10.00 uur Ds P. Verhoeff, Alkmaar 
1e collecte Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte Diaconie 
Lectoren : Jan Prij en Riky Hijink 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst. 
 
Woensdag 26 september 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur  vervalt. 
 
Zondag 30 september 2018 
Grote Kerk 
16.00 uur Mw. Ds L. Nagelkerke en Ds en A.J. van der Bom 
Bevestiging Ds van der Bom als predikant van de PGSchagen 
1e collecte Kerk (energiekosten) 
2e collecte Diaconie 
Lector: René Meijer 
Organist:  Hanneke Muntjewerf  
Autovervoer fam. Nicolai 
Er is crèche en ? 
 
Woensdag 3 oktober 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dhr. J. Bruin 
 
Zondag 7 oktober 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur  pastor Mw. J. van Steen, Alkmaar 
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1e collecte Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte Diaconie 
Lector: Jan Bruin 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Dick Broekema en Therese Coret 
autovervoer Fam. van der Woude 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Woensdag 10 oktober 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 
 
Zondag 14 oktober 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur pastor Mw. L.J. Kooiman 
Eén collecte: Werelddiakonaat 
Lector: Stijn Meijer 
Organist: Caroline Schaap 
Gastheren: Rick Laernoes en Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door Gerrit en Jelly Leijnse 
autovervoer fam. Voorbraak 
Er is crèche, “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerkerk. 
 
Woensdag 17 oktober 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Em. Pastoor  J. van der Stok 
 
Zondag 21 oktober 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur Drs. G. Scholten, pastor NW Ziekenhuisgroep, Gemini 
1e collecte Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte Diaconie, Dorcas 
Lector: Annemarie Ros 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Gerda Mackenbach en Erwin Kloosterman 
autovervoer  fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst 
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Kerkje Eenigenburg,, 
10.30 uur: pastor Mw. L. Kooiman. 
organist: Ed van Loon 
Zie toelichting verderop in dit blad 

VAN DE REDACTIE – BEWAAREXEMPLAAR- BIJ DE DIENSTEN 
Wim Voorbraak 
 
In 2015 is er door ons een “Gemeentegids” gemaakt die nog altijd beschikbaar is op 
onze website. Inmiddels is er wel het een en ander veranderd. Daarom hebben we bij 
de start van het nieuwe winterseizoen 2018-2019 de personele bezetting van kerken-
raad, raden, commissie en de namen van contactpersonen geactualiseerd, inclusief 
hun adressen en telefoonnummers. De lijst bevat voor een groot deel informatie die al 
beschikbaar is op onze website www.pgschagen.nl. 
Vanwege de nieuwe privacy wetgeving gaat binnenkort een deel van die informatie 
verdwijnen. Adressen en telefoonnummers van daar genoemde personen verdwijnen 
van de site.  
Wij raden onze lezers die het kerkblad digitaal lezen aan om van de versie die u per 
mail ontvangt de pagina’s met KERKINFORMATIE af te drukken en te bewaren. In de 
versie van Onze Kerk op de website zijn deze pagina’s weggelaten. 
De rest van september kerken we eerst nog in de St. Christoforuskerk en in Schager-
brug. Let op het aanvangstijdstip. In beide kerken beginnen de diensten om 10 uur.  
We kijken natuurlijk enorm uit naar de bevestiging van onze nieuwe dominee Arie Jan 
van der Bom op 30 september. Die dienst begint om 16.00 uur. De morgendienst ver-
valt om die reden. 
Voor de diensten in de rest van de periode ziet u namen van vertrouwde voorgangers. 
Zij waren allemaal voor deze periode al lang geleden vastgelegd. 
Ds Arie Jan van der Bom gaat pas op 28 oktober weer voor. 

MEELEVEN. 
Louise Kooiman 
 
Wij leven mee met Dirk en Jutta van der Plas, Wipmolen 3. Sinds enige tijd verblijft 
Jutta, in het verpleeghuis in Heerhugowaard. Zij kan niet meer thuis wonen omdat 
haar geheugen steeds slechter is geworden. Eind mei vierden zij samen nog hun gou-
den huwelijksfeest met familie en vrienden. Wij wensen Dirk en zijn kinderen en allen 
die van haar houden veel sterkte en kracht toe in deze verdrietige periode. 
Wij leven mee met Magda Travaille, Notenhof 45. Zij heeft een operatie ondergaan in 
het ziekenhuis en heeft enige tijd gerevalideerd in de Molenweid in Wieringerwaard. 

http://www.pgschagen.nl/�
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Inmiddels is ze weer thuis om verder aan te sterken. Wij wensen haar veel liefde en 
kracht toe. 
Wij leven mee met Henk en Loekie Gils-Kruijff, Cornelis Bregmanstraat 67. Er is veel 
zorg om de gezondheid van Henk. Hij ligt al enige tijd in het ziekenhuis. De situatie is 
nog onzeker. Wij wensen Henk en Loekie veel sterk en kracht toe. 
Wij leven mee met Erwin en Kristel Kloosterman, Sperwerhof 103. Kristel moet regel-
matig naar het ziekenhuis en het is een intensieve weg van zorg en onzekerheid. 
Wij wensen hen en hun kinderen veel sterkte en liefde toe. 
Er zijn meerdere zieken in onze gemeente, nu niet met name genoemd. 
Wij wensen allen de nabijheid van Gods liefde toe en aandacht en warmte vanuit onze 
gemeente. 
U kunt laten weten dat u aan hen denkt door middel van een kaartje.  

DE KINDEREN VERTREKKEN NAAR HUN EIGEN DIENST! 
Wim Voorbraak met bijdrage van Willeke van Treuren 
 
Tijdens de kerkdienst gaan, nadat 
“het lichtje”is aangestoken, veel 
kinderen naar “hun eigen dienst”! 
Wat gebeurt er precies achter die 
deur van het jeugdhonk? Uw redac-
teur is op onderzoek uitgegaan. 
Omdat er niet een specifieke con-
tactpersoon is – voor de jeugdou-
derling en jeugddiaken is na beëin-
diging van hun zittingsperiode geen 
vervanger gevonden - kwam ik te-
recht bij Annemieke Plomp. Zij 
stuurt ons elke maand het rooster 
van de lezingen van de kinderne-
vendienst. Annemieke, zie foto, is 
bij u waarschijnlijk wel bekend als 

een van de leidsters van de kinder-
nevendienst. Samen met haar man 
Arjan woont ze 8 jaar in Schagen. 
Het jeugdteam – dat is iedereen die bij crèche, “kom in de kring”, kindernevendienst 
en Tienerdienst betrokken is - komt een keer of drie per jaar bij elkaar. Tijdens die 
vergaderingen wordt het programma voor het volgende deel van het jaar vastgesteld  

Annemieke Plomp 
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en worden taken verdeeld. Op dit moment denkt het team  al weer na richting advent 
en Kerst. 
 
De crèche voor de jongste kinderen is iedere week, evenals de kindernevendienst. De 
crèche is op de begane grond in het jeugdhonk, de kindernevendienst “op zolder” in 
dezelfde ruimte. “Kom in de kring”en de Tienerdienst (voorheen basiscatechese ge-
noemd) worden elke 14 dagen georganiseerd. De Tienerdienst vindt plaats in de Hans 
Leijdekkerszaal. 
Belangrijk bij de crèche is dat alle kinderen zich welkom en veilig voelen in de kerk. 
Voor veel kleintjes is zo’n grote kerk toch best vreemd en spannend. 
 
 “Kom in de kring” is een viering voor peuters en volgt een vast ritueel: op de tafel in 
het jeugdhonk staan een bloem, een kaars en een doos; er is een begroetingstekst,  
waarna de kaars wordt aangestoken! Na een volgend liedje, dat alle kinderen na een 
paar keer kennen, gaat de doos open. Het is spannend voor de kinderen om te kijken 
wat in de doos zit, meestal een 
voorwerp wat slaat op het verhaal 
uit het prentenboek waaruit voor-
gelezen wordt. De geselecteerde  
prentenboeken staan net als bij-
belverhalen  vol met levensthe-
ma’s: angst, vertrouwen, geven en 
ontvangen enz. Met deze pren-
tenboeken kunnen we dezelfde 
levensthema’s met kinderen be-
spreken als in de ‘grote’ kerk. 
Daarna volgt de expressie naar 
aanleiding van het verhaal, een 
spel een knutselwerkje of iets 
dergelijks.  
De crèchekinderen doen soms 
mee in de kring maar zijn ook 
bezig met hun eigen speelgoed. 
 
De kindernevendienst is voor de 
oudere kerkbezoeker het meest 
vertrouwd. De laatste jaren wordt het onderwerp, voor de kinderen de kerk uitgaan, 
kort ingeleid. Bij het terugkomen, vertellen de kinderen samen met de leiding aan ons 
ouderen wat ze gedaan hebben. De kindernevendienst is vooral voor de kinderen van-

De vaste teksten  bij  
“Kom in de kring”  
 
Wij zijn gekomen groot en klein 
In de kring, zoals we zijn 
Een beetje… 
Een beetje blij, iedereen hoort er bij. 
We zijn gekomen groot en klein 
Even kijken wie er zijn.. 
 (Alle kinderen noemen hun naam) 
En God, lieve God waar ben jij?We zien je 
niet  maar je bent dichtbij 
Zingen met bijbehorende gebaren: 
Dag vlam, dag bloem, dag doos 
Mijn voet zet ik neer, want ik ben er weer, 
Met hart en hoofd en hand. 
Dag jij, jij en jij, een ieder hoort erbij 
In de kring, en ik zing: God is dichtbij. 
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af groep 3 van de basisschool maar een strakke leeftijdsindeling wordt niet aangehou-
den. 
In de kindernevendienst wordt gebruik gemaakt van de methode “Vertel het maar”. 
Hieraan  is de voorkeur gegeven boven de methode “Kind op Zondag” die vroeger 
gebruikt is. De belangrijkste reden daarvoor is dat bij ‘Vertel het maar’ een veel grote-
re variatie aan ‘klassieke’ bijbelverhalen aan bod komt. Dat misten het jeugdteam bij 
“Kind op zondag’, waar vooral veel Nieuwe Testament en spiegelverhalen worden 
behandeld’ aldus Annemiek.  
Het nevendienstteam bestaande uit Annemieke, Ilse, Bart en ook Rieneke die soms 
bijspringt,  doet om beurten de nevendienst. Zij merken dat de bijbelverhalen voor de 
kinderen lang niet altijd vertrouwd zijn en vaak helemaal nieuw.  De overdracht van 
die verhalen is dus een van de belangrijkste doelen van de huidige kindernevendienst. 
Daarnaast zetten we in op gezelligheid met elkaar: gemeenschapszin is immers een 
essentieel onderdeel van het kerk-zijn. Het kan dus zomaar gebeuren dat we de tafels 
aan de kant zetten en besluiten een spel te doen.  
Toppers zijn de weken voor Pasen en Kerst. Maar ook buiten de hoogtijdagen probeert 
de leiding met langer lopende projecten als Dr. Zorgstra en het samen verzamelen van 
producten voor de Voedselbank de kinderen te verleiden om elke zondag terug te 
komen en een nieuw stukje verhaal mee te pikken.  
 
De Tienerdienstleeftijd, vanaf een jaar of tien, kent op dit moment maar weinig kinde-
ren. Toch gaat men hier mee door. Het jeugdteam realiseert zich wel degelijk dat deze 
groep groter gaat worden vanuit de nu relatief grote groep kinderen die in de neven-
dienst meedoet. ‘Op korte termijn komen er veel tieners bij en het is aan ons om ook 
voor hen een aantrekkelijk programma aan te bieden, waardoor zijn zich betrokken 
voelen bij de gemeente en op elkaar. Naast de Tienerdienst probeert de leiding dan 
ook regelmatig een andere activiteit aan te bieden, zoals een dagje samen schaatsen 
of een bezoek aan Amsterdam.’  
 
Het loopt lekker schijnt het, wij ouderen genieten van de grote groep kinderen die 
voor het afsluitende lied de kerk in hollen op zoek naar hun ouders. Maar er zijn wel 
degelijk zorgen. Het jeugdteam komt mensen tekort. Annemieke hoopt dat dit stukje 
ook helpt nog een aantal vrijwilligers te werven voor de diverse activiteiten. ‘Het kan 
altijd dat vrijwilligers om persoonlijke redenen stoppen. Maar we hebben nu wel zo’n 
beetje het kritische punt bereikt dat we moeten gaan schrappen in het rooster wan-
neer er iemand afhaakt. Het zou heel erg jammer zijn wanneer we door gebrek aan 
leiding bijvoorbeeld niet meer elke week kindernevendienst zouden kunnen verzor-
gen. Want dat is wel de stand van zaken op dit moment. Onderwijservaring is niet 
nodig (dat had Annemieke ook niet, al doende leert men!), evenmin dient men een 
wekelijkse kerkbezoeker te zijn. Het jeugdteam hoopt dat er onder u mensen zijn, man 
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of vrouw, jong of oud, die dit gelezen hebbend, ook een bijdrage willen leveren om het 
succesvolle jeugdwerk van dit moment te continueren.  

ALTAARSTUKKEN ALKMAAR -  
28 september 10.21 uur station Schagen 
Adriaan Rodenburg en Rik Laernoes 
 
Vrijdag 28 september gaan we 's morgens - trein 10.21 u. - naar de Grote of St. Lau-
renskerk in Alkmaar. Daar zijn de bijzondere panelen te bezichtigen van het Altaarstuk 
van Maarten van Heemskerck. 
Deze panelen zijn aan de Beeldenstorm (1566) ontkomen. Ze waren speciaal voor het 
altaar van de Grote of St. Laurenskerk gemaakt, maar zijn hier maar kort geweest. 
Onlangs zijn ze vanuit Zweden naar Nederland gekomen. 
Op vrijdag 28 september willen we daar naar toe. We gaan met de trein van 10.21 uur 
vanuit Schagen en lopen dan naar de kerk. Om 11.00 uur zal Christi Klinkert, conserva-
tor van het Stedelijk Museum, een uitleg geven over deze bijzondere panelen. 
Vervolgens kunnen wij de kerk bezichtigen. Wie mee wil kan zich aanmelden bij Rik 
Laernoes/Adriaan Rodenburg, laerburg@kpnplanet.nl  of even een telefoontje: (0224) 
218 289. N.B Entree met museumkaart of kaartje kopen. 

EENIGENBURG-TUSSEN KERK EN KUNST 
Nelie Wagenaar 
 
Op zondag 21 oktober om 10.30 uur is er een kerkdienst (Tussen Kerk en Kunst) in het 
rustieke kerkje van Eenigenburg. 
Voorganger is pastor Louise Kooijman. Schilderes Ineke Scheer zal haar werken laten 
zien en er iets over vertellen. Muzikale inbreng is er van Anne Bos (tenor Cantorij). 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl�
User
Doorhalen
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Anne is een enthousiast doedelzakspeler en zal in vol ornaat enige muziekstukken 
laten horen en over zijn hobby vertellen. 
De organist is Ed van Loon. Iedereen is van harte welkom! 

VOCAAL THEOLOGEN ENSEMBLE - 12 oktober 20.00 uur 
Adriaan Rodenburg, vz Raad van Kerken Schagen e.o. 
 
'Maarten Luther - 501. Priester en Reformator'. Onder deze titel komt het Vocaal Theo-
logen Ensemble - een aantal protestantse voorgangers - voor de tweede keer naar 
Schagen. 
Deze keer ontvangen we hen in de St. Christoforuskerk. Hoewel het programma op dit 
moment nog niet is vastgesteld, zullen ongetwijfeld liederen uit de katholieke en pro-
testantse traditie worden gezongen. 
Van hun eerdere optreden - 29 juni 2016 in de Grote Kerk - weten we dat er veel mee-
gezongen kan worden. Toegangskaarten à € 7,50 komen binnenkort in de voorver-
koop. 
De netto-opbrengst van deze avond is om toekomstige activiteiten van de RvKS moge-
lijk te maken. 
 

AANVANG RESTAURATIE HOOFDWERKLADE VAN DAM ORGEL 
Johan Tuinstra, bouwcommissie 
 
Vandaag 3 september is de firma Bakker & Timmenga uit Leeuwarden begonnen met 
de restauratiewerkzaamheden aan het van Dam orgel in de Grote Kerk. Het betreft 
hier de restauratie van de hoofdwerklade die lekkage en doorsprak vertoonde.  
Vanochtend waren drie orgelmakers naar Schagen gereden voor de werkzaamheden. 
Na een rondje door het orgel en koffie is men begonnen met de ontmanteling. Alle 
pijpen moesten van de lade en opgeslagen worden. De cancellen moesten allemaal los 
zodat de lade er uitgenomen kon worden. Ook het walsbord, cancellenraam en klavier 
zijn uitgenomen en meegenomen naar Leeuwarden. 
Het streven is om het klavier zo snel mogelijk te restaureren zodat die voor 30 sep-
tember weer gebruikt kan worden voor de intrededienst van onze nieuwe dominee. 
Dan kan nog niet het volledige orgel gebruikt worden. 
Tot zover een verslag van vandaag en als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan hoort u 
van mij. Hiernaast een lege orgelkast, een deel van de pijpen in opslag, de rest in de 
auto naar Leeuwarden. 
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  Het van Dam orgel in onderdelen! Komt dat wel goed, denk je dan als leek! 
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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, bijeenkom-
sten e.d. (350 p.)
Informatie / reservering:
Dhr. J. Prij, De Kroft 1, 1751 PE Schager-
brug 0224-573123  koster@pgschagen.nl

VERHUUR 
Kerkje Eenigen-
burg 
(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

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol
Tel. 06 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

- 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

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
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

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar
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GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
Ouderen gespreksgroep 
Op dinsdag 6 november zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
Het thema zal zijn: Wie is de mens? 
Wij zijn als mensen gemaakt uit aardse stof.  
Een leven lang zoeken we tussen het goed en het kwaad, tussen behoeden en vernie-
tigen. En dat alles liever niet alleen. Wie ben ik, wie ben jij, wie zijn wij? 
Daarover spreken we samen. Iedereen is van harte welkom.  
 
Bijbelgespreksgroep 
Op woensdag  14 november is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote kerk   
We beginnen om 14.00 uur. 
Het thema zal zijn: Met ziel en zaligheid.  
Wat betekenen deze woorden voor ons? Daarover gaan we samen in gesprek. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Oecumenische gespreksgroep  
Sinds enige tijd is er een oecumenische gespreksgroep.  
Als protestant en katholiek gaan we samen in gesprek over wat ons samen raakt en 
verbindt.  Op dinsdag 30 oktober is de volgende gesprekskring in de Grote Kerk  
We beginnen om 13.30 uur.  
Het thema is “Het onze vader”. 
Mocht u interesse hebben kunt u contact opnemen met pastor Louise Kooiman. 
Van harte welkom. 

 

ONDERWEG KERKDIENSTEN 
Trudy Tuinstra 
 
De Onderwegkerkdiensten hadden een daverend slot. In een volle kerk werd de dienst 
in het Westfries gehouden. Het was een fijne dienst. We gaan nu het seizoen evalue-
ren en ons weer voorbereiden op een nieuw seizoen. Wilt u ook eens meewerken aan 
zo'n viering, als muzikant of als voorganger, neem dan a.u.b. contact op, zie mailadres 
en telefoonnummer onderaan dit stukje.  
In de maand september is er, vanwege alle activiteiten in Schagen, geen dienst in 
Eenigenburg, maar 21 oktober is er weer een dienst in het teken van Kerk en Kunst. 
Louise Kooiman gaat dan voor.  
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De komende periode hangen er in het kerkje schilderijen van Kamal. Dat is een uit 
Syrië gevluchte artiest, die in zijn eigen land al naam maakte als kunstenaar.  Zondag 9 
september is het kerkje open en ook 16 september en 6 oktober kunt u tijdens de 
concerten zijn werk bewonderen. 
16 september start het nieuwe concertseizoen in Eenigenburg met een concert door 
Hans Stehouwer. Het is dan het 25ste jaar dat Hans in Eenigenburg een concert ver-
zorgt. Dat wordt natuurlijk een concert met een feestelijk tintje. 
Ook dit seizoen is het kerkje weer te huur voor bijeenkomsten (denk aan familiereu-
nies, stil vergaderen zonder wifi, samen musiceren, mediteren, etc.) Natuurlijk is het 
daarnaast een schitterende trouwlokatie, waar ook burgerlijke huwelijken mogen 
worden voltrokken.  
Wilt u meer informatie mail dan naar Kerkeenigenburg@hotmail.com, of bel naar 
0224298101 
 

VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak 
Actie Plaatselijk Werk  
De gehouden actie plaatselijk werk heeft tot op heden een bedrag opgebracht ad € 
2.733,50 
 
Opbrengsten Eenigenburg   

• De gehouden concerten in de kerk te Eenigenburg hebben in het 1e halfjaar 
2018 een bedrag opgebracht ad 728,71 

• De Onderweg Kerken hebben een bedrag ad € 369,00 opgebracht.  
• Er zijn ook nog een aantal kerkdiensten geweest en is de collecteopbrengst 

hiervan € 234,30 
 
Opbrengsten Westfriese Markten 2018   
Bijdrage in de toiletpot     €    116,25 
Kaarsenpotje in de kerk      €      70,00 
Geld in kastje bij de kerkzaal    €      40,90  
Verkoop kaarten etc.     €      75,00 
Overige opbrengsten niet nader gespecificeerd €    953,15  
Totaal        € 1.255,30  
 
 

mailto:Kerkeenigenburg@hotmail.com�
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MUZIEK IN EENIGENBURG   
NAJAAR/WINTER 2018 
Trudy Tuinstra 
 

 Geniet ook deze herfst en winter van een fijne 
zondagmiddag. Enthousiaste musici staan weer 
klaar om een mooi optreden te verzorgen. We 
beginnen om drie uur, maar de kerk is open vanaf 
half drie. U vindt het gebouw uit 1792 op een terp 
uit de 14e eeuw. In de kerk ziet u nog veel oudere 
geschiedenis uit een voorgaande kerk: een preek-
stoel uit 1698, een koorhek uit 1770, een kerkklok 
uit 1535. Ons Schölgens orgel (uit 1876) klinkt 
fantastisch. De toegang en de koffie en thee in de 
pauze zijn gratis. Aan de uitgang is een collecte. 
Als u verzekerd wilt zijn van een plaats is het ver-
standig om op tijd te komen. Nogmaals, hartelijk 
welkom!  

 
Datum Soort con-

cert 
Uitvoerenden 

16 
sept. 

Orgel. Hans Stehouwer  Jubileumconcert, voor de vijfentwintigste 
keer verzorgt Hans Stehouwer een concert op het prachtige 
Schölgensorgel. 

7 okt. Jazzmuziek West side Jazzband Het dak eraf om de kerk te behouden 

28 okt. Piano en 
sopraan  

Arie Horst en Gerda Vreeken, solozang, piano, orgel, van 
klassiek tot populair. 

18 nov.  Ierse muziek Bodhi en Titus zorgen voor een sfeervolle middag met 
prachtige zang en muziek in keltische sfeer 

9 dec.  Trio Divertire brengt mooie liederen ten gehore, begeleid 
door piano. 

23 dec. Kerstmiddag Muzikale kerstviering door en voor Eenigenburgers, m.m.v. 
Het Eenigenburgs Gemengd Koor en jong talent. Gezellig 
en verrassend! 

 
Voor nadere info:  fam. Tuinstra  0224 298101   of   kerkeenigenburg@hotmail.com 
voorbereidingscommissie concerten Eenigenburg. 
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Er is één invalidenparkeerplaats bij de kerk. Wilt u indien mogelijk uw auto parkeren 
aan één kant van de Surmerhuizerweg? Er zijn ook 10 parkeerplaatsen langs het Kerke-
laantje .  
 
PRIVACY IN ONZE KERKGEMEENTE. (DEEL 1) 
Huib Wagenaar, telefoon: 0622489765  
 email: gegevensbescherming@pgschagen.nl 
 
Inleiding. 
Sinds 25 mei 2018 is de Algeme-
ne verordening gegevensbe-
scherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat in de hele Eu-
ropese Unie (EU) dezelfde priva-
cywetgeving geldt. De Wet be-
scherming persoonsgegevens 
(Wbp) geldt niet meer. 
 
Wat verandert er door de AVG? 
De AVG zorgt onder meer voor: 
versterking en uitbreiding van 
privacy rechten; meer verant-
woordelijkheden voor organisa-
ties en stevige bevoegdheden 
voor alle Europese privacy toe-
zichthouders. Deze wet is ook 
van toepassing op onze kerkelijke 
gemeente. 
Door de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) 
heeft u meer mogelijkheden 
gekregen om voor uzelf op te 
komen bij de verwerking en pu-
blicatie van uw gegevens. Uw 
privacy rechten zijn namelijk 
versterkt en uitgebreid. 
Wij als kerkgemeenschap dienen 
dan ook zorgvuldig met uw priva-
cygegevens om te gaan. Hoe we 

Het laantje naar het kerkje van Eenigenburg. 
Binnenkort worden er weer nieuwe bomen 
(onderhoudsarme iepen) geplant. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#wat-merken-mensen-van-wie-persoonsgegevens-worden-verwerkt-van-de-avg-6211�
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#wat-merken-mensen-van-wie-persoonsgegevens-worden-verwerkt-van-de-avg-6211�
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#wat-zijn-de-belangrijkste-veranderingen-voor-organisaties-6195�
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#wat-zijn-de-belangrijkste-veranderingen-voor-organisaties-6195�
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg#wat-zijn-de-belangrijkste-veranderingen-voor-organisaties-6195�
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dat willen doen staat in onze privacyverklaring. Deze staat gepubliceerd op de website 
van PG Schagen en komt binnenkort (als ingekorte versie) te hangen in de hal van de 
Grote Kerk en in de kerk van Eenigenburg. 
Uw privacygegevens kunnen in onze kerkgemeenschap op diverse plaatsen worden 
verwerkt en/of gepubliceerd. Dat maakt coördinatie, vragen en oplossingen noodzake-
lijk.  Om hier invulling aan te geven ben ik als coördinator Privacy aangesteld. Schroom 
dus niet als u wensen of vragen hebt! Wordt vervolgd in het volgende kerkblad. 
 

GEBEURT ER DAN WAT  IN DE KERK? 
Redactie 
 
Zomaar een opmerking van iemand die schermen aan het plaatsen is rond de kerk 
voor popweekend. Onze kerk is helaas steeds vaker alleen een beeldmerk voor Scha-
gen. Dat de kerk ook nog gebruikt wordt voor vieringen, trouwerijen en uitvaarten is 
ook bij gemeenteambtenaren nauwelijks meer bekend. Ons viel de bijdrage op van 
ons gemeentelid Adriaan Rodenburg uit Haringhuizen in de Schager Courant van 1 
september j.l. Samen met Rik Laernoes is hij koster bij de uitvaartdiensten vanuit de 
Grote Kerk. Tot voor kort konden wij als kerk een aantal tijdelijke parkeerplaatsen 
claimen dicht bij de ingang van de kerk. De parkeerplaatsen waren bedoeld voor be-
zoekers die slecht ter been zijn en naaste familieleden die na de uitvaartdienst met 
hun auto aan wilde sluiten achter de aan de begrafenisstoet. De plaatsen werden tij-
delijk afgezet met een lint, de betrokken parkeerders gaven met een rouwkaart op 
hun dashboard de reden van hun parkeren aan. De gemeente Schagen heeft deze 
regeling  kortgeleden ingetrokken......... 
 
De Markt in Schagen behoort ongetwijfeld tot de meest genoemde plaatsen in de 
Magnusveste, als je de inwoners vraagt naar hun favoriete stek in hun woonomgeving. 
Begrijpelijk wanneer je kunt genieten op één van de gezellige terrassen op zo’n mooie 
historische plek. Maar ook de evenementen die zich daar afspelen, trekken een aan-
zienlijk publiek. De Westfriese Folklore, de Paasvee, de kermis, het Popweekend, de 
keverdag, de verschillende markten (bloemen, antiek en brocante) en niet te vergeten 
de jaarlijkse ijsbaan. Van al die evenementen genieten wij als bewoners van Schagen 
en van de dorpen in de wijde omgeving. Voor alles wordt ruimte gemaakt op die mooie 
oude Schager Markt Alleen als er een uitvaart is vanuit de Grote Kerk- u weet wel, dat 
gebouw dat samen met de St. Christoforuskerk, wordt genoemd in interviews met be-
roemde Schagenezen- dan is men voor een parkeerplaats aangewezen op het Juliana-
laan of Menisweg. Vaak oudere mensen moet je als uitvaartondernemer of koster ver-
tellen dat een parkeerplaats dichtbij nauwelijks mogelijk is. Of kan het gemeentebe-
stuur van Schagen ook dan een “geluksplek”creëren op een klein stukje van de Markt. 
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w.g. Adriaan Rodenburg 

 
Geestelijk voedsel? Ook bij het Popweekend was er een kniptang nodig om het hek 
van de kerk te kunnen openen; de organisatie was de kerkdienst op zondag verge-
ten. 

EEN DODE GAAT LEVEN! 
Wim Voorbraak 
 
Nee, dit is geen paasverhaal. Het demonstreert wel het nut van wat in de kerk gebeurt 
aan hoogte – en dieptepunten te documenteren en daarna goed te bewaren. 
Afgelopen zomer ontving onze administrateur Brenda Plak een tweetal ‘rouwbrieven” 
waarin  de PGSchagen geïnformeerd werden over het overlijden van een tweetal 
dames die kennelijk in het verleden een relatie hadden met een van de kerken in 
Schagen. In 1998 schreef ik samen met Fred Timmer en Jan Rus mee aan een brochure 50 jaar 
Gereformeerde Kerk in Schagen. Jan Rus deed hiervoor onderzoek in de archieven van 
de Gereformeerde Kerk, nu opgeslagen in het Provinciaal Archief in Alkmaar. Deze 
brochure kwam ons van pas om beide personen uit de rouwbrief beter te leren ken-
nen.  
Het eerste bericht betrof het overlijden van de vrouw van Ds Wiersinga. De naam van 
Ds. Wiersinga komt voor  in het jaarboek van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij, 
geboren  in 1924, is in 1988 met emeritaat gegaan. Hij was toe 17 jaar predikant in 
Zutphen. Zij eerste gemeente was Schagen. Hij werd daar op 23 oktober 1949 predi-
kant. De genoemde brochure vermeldt het volgende: 
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 Citaat: “Voor Ds Wiersinga, die trouwplannen heeft, wordt een pastorie gehuurd, Cor-
nelis Bokstraat 33. Bovendien krijgt hij een 
aktetas. Zeker niet als huwelijkscadeau, de 
reden wordt niet in de notulen vermeld. 
Maar kort daarvoor heeft Ds Wiersinga 
voor een beroep naar Koudekerke bedankt” 
 
Het kan niet anders dan de periode en de 
plaats waar je je vrouw leert kennen een 
bijzondere plek inneemt in je persoonlijke 
je geschiedenis. Dit zal de reden  ook wel 
zijn dat we als PGSchagen zoveel jaren later 
nog een rouwkaart ontvingen. Inmiddels 
heb ik 2 gemeenteleden ontmoet die Ds 
Wiersinga nog persoonlijk ontmoet heb-
ben. 
 
Een tweede bericht betrof het overlijden 
van Baukje Veenstra, “evangeliste”, die ook 
iets met Schagen gehad zou moeten heb-
ben. Eerst zocht ik het in de “Hervormde 
hoek” maar via dezelfde brochure kwam ik 
er achter dat  Baukje Veenstra, als “juf-
frouw Veenstra”- zo werden ongetrouwde 
dames aangesproken- actief is geweest 
binnen de Gereformeerde kerk van Scha-
gen in de periode 1 december 1963 tot 
maart 1972. Sterker dan nu kweet de Gereformeerde Kerk zich van haar missie om de 
bewoners van “donker Noord Holland” en de vakantiegangers aan de kust te vertellen 
over de Here Jezus, zijn dood en opstanding. De vorm die daarbij vaak gekozen werd 
was die van het clubwerk met handarbeid en een bijbelverhaal.  Ik heb inmiddels ver-
schillende mensen gesproken die of samen met juffrouw Veenstra clubwerk deden of 
bij haar op club gezeten hebben. Het was Kees de Jong, toen ook clubleider in Scha-
gen, nu wonend in Nieuwe Niedorp, die mij tipte over de rouwdienst in Drachten. 
Door de nabestaanden werd in de dienst stil gestaan bij haar periode in Schagen. 
 
citaat: “en vervolgens werd haar met klem gevraagd of ze naar Schagen wilde komen. 
Dat zijn mooie jaren geweest. Maar ook prachtige jaren voor haar tantezeggers die 
mochten komen logeren. Met die nichtjes ging ze dan in de zomervakanties campings 
af om evangelisatiewerk te doen en aan het eind de avond af te sluiten met een korte 
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overdenking. In Schagen en de gemeentes daarom heen preekte ze regelmatig en deed 
dat met groot plezier” 
 
De meeste van haar preken zijn bewaard gebleven. In de dienst ter haar gedachtenis 
werd een deel van een preek over het “Onze Vader” voorgelezen die ze in 1975 in 
Schagen gehouden heeft. 
Zo gaat na wat speurwerk een overleden evangeliste opnieuw leven en geeft het een 
beeld van de ijver waarmee in die tijd het evangelie in onze contreien is verkondigd, 
een taak welke later ondermeer door Siep Rienstra met zijn Anloup werk is voort ge-
zet. 

OPROEP: KOKS GEZOCHT!  
We bereiden een feestelijke maaltijd voor de 30e september. 
Annemieke Plomp 
 
Het kan u bijna niet zijn ontgaan: op 30 september wordt Arie Jan van der Bom beves-
tigd als predikant van de PG Schagen. Dit zal gebeuren in een middagdienst om 16.00 
uur. Nu is het zo dat in een dienst als deze gewoonlijk veel gasten aanwezig zijn. Wij 
willen deze gasten niet met een lege maag naar huis laten gaan. Daarom is ons idee 
om na de dienst voor alle aanwezigen een maaltijd te organiseren. Zo kunnen we ge-
zamenlijk deze dag feestelijk en gezellig afsluiten. 
 
Omdat wij weten dat er veel kook- en baktalent schuilt in de gemeente, daarom bij 
deze een oproep om uw bijdrage te leveren. Wij willen graag een koud buffet serve-
ren, zodat er geen gemeenteleden tijdens de dienst in de pannen hoeven te roeren. 
Het is dus de bedoeling dat de gerechten ‘serveerklaar’ worden aangeleverd, zodat we 
alles zo op tafel kunnen zetten. Verder kunt u uw fantasie gebruiken: pasta- rijst- of 
aardappelsalade, hartige taart, wraps, sandwiches, vlees, vis, ei of vegetarisch… U hebt 
vast uw eigen persoonlijke favoriet. 
Wel is het handig om een beetje overzicht te hebben over het aantal gerechten en de 
variatie in menu (zodat we niet met 6 tafels vol gevulde eieren eindigen, ik noem maar 
wat…) 
Daarom de vraag of u wilt laten weten wat u zult gaan maken en voor hoe veel perso-
nen ongeveer. Dat kan mondeling, per mail; annemieke_baas@hotmail.com, of tel 
0224-227522 
U kunt uw bijdrage voor de dienst in de Hans Leijdekkerszaal afgeven, zodat wij alles 
klaar kunnen zetten. 
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 
 
P.S. De kosten mogen gedeclareerd worden met een bonnetje bij mij of Brenda Plak. 

mailto:annemieke_baas@hotmail.com�


   28  
  

ACTIVITEITENROOSTER  SEPTEMBER-OKTOBER 2018 

16 september zondag Hans Stehouwer 25 jaar op het 
Scholtgens orgel! 15.00 uur Kerkje Eenigen-

burg 

19 september woensdag Kerkenraad 20.00 uur Grote kerk  

26 september woensdag Film in de HLZ:  ”Lion” 19.30 uur Grote Kerk 

28 september Vrijdag Excursie naar de Grote of St Lau-
renskerk in Alkmaar 10.21 uur v.a. Station  

Schagen 

1 oktober Maandag DB Kerkrentmeesters 14.00 uur Wulpenhof 3 

3 oktober Woensdag Inloopochtend 10.00 uur Grote Kerk 

7 oktober  Zondag  West side Jazzband 15.00 uur Kerkje  
Eenigenburg 

9 oktober Dinsdag Cpllege van Kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 

12 oktober Vrijdag Vocaal Theologen Ensemble 20.00 uur St. Christoforus-
kerk 

14 oktober zondag Taize-dienst 17.00 uur Kerk Schager-
brug 

30 oktober dinsdag Oecumenische gespreksgroep 13.30 uur Grote Kerk 

6 november  dinsdag ouderengespreksgroep 14.00 uur HLZ Grote Kerk 

14 november  Woensdag  bijbelgespreksgroep 14.00 uur HLZ Grote Kerk 

28 november woensdag  vergadering bezoekmedewerkers 
diaconale raad 19.30 uur  Grote Kerk 
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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)

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.	  
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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	   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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