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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
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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	  	  
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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.  NL05 RABO 0373 7285 49  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL33 RABO 0373 7285 30  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

 

Kopwerk is de stichting voor protestants- 
christelijk onderwijs, die al haar p.c. basisscholen  
in noordelijk Noord-Holland aanstuurt.  

 

               In Schagen is dat 

             Voor informatie of een kijkje in de school neemt u contact op met:     

 Tjallina Liebregts, telefoon 0224 212933. 

 

Deze opmaak komt in een kader van 5x13,5 cm = een 1/4 pag. liggend  

Logo’s digitaal aangeleverd. 

 

• Ter vervanging in Onze Kerk vanaf oktober 2018. 

 

• De overblijvende ruimte komt bij de onderste advertentie   

van de PG Schagen - Actie Kerkbalans op die pag. 

 

 

 

Op de website kunt u alle actuele informatie terug lezen.
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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 

Ds. A.J. van der Bom Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen;  0224-227396  
e-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com;  mob. 06-83384921 
Werkdagen: maandag t/m donderdag                       

 Telefonisch bereikbaar van 9.00–21.00 uur  
(behoudens vergaderingen). 

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. 
 
 
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 

Rik Laernoes 
 
(IN) De Naam en (IN) Zegenen - ‘Eén NAAM is onze hope’ 
Het is al weer even geleden dat onze relatie in een kerkelijke viering in Delft werd 
(in?)gezegend. We schrijven maart 1990. Toen we het voorzichtig aan onze dominees 
voorlegden - ‘Zouden jullie dat willen doen?’ - was hun reactie: ‘Hè hè, eindelijk ko-
men ze met de vraag. Natuurlijk willen we dat doen’. ‘Maar’ werd er aan toegevoegd, 

mailto:aj.van.der.bom@gmail.com�
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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‘we doen het wel via de kerkelijke weg.’ In de wijkkerkenraden zou het officieel aan de 
orde komen. Bijna unaniem gingen de beide colleges akkoord en kon de voorbereiding 
beginnen. De tijden waren toen heel anders. Wij waren bijna het eerste homostel in 
Nederland dat zo hun relatie mocht bevestigen. 
Toen we de gestencilde liturgie onder ogen kregen, meende ik een fout te bespeuren. 
Gelijk al bij het begin. Daar stond: ‘Onze hulp IS de naam van de Heer’.  Het woordje IN 
was vergeten. Toen ik dat onder de aandacht bracht werd er heel nadrukkelijk gezegd 
dat het geen fout was. Denk er maar eens over na. Meer dan De Naam - IK ZAL ER ZIJN 
- hebben we niet. Daar moeten we het mee doen.  Meer dan genoeg zou ik zeggen. In 
de vespers die we jarenlang hebben gehouden,  hebben we ook altijd gezongen: ‘Onze 
hulp IS de naam van de Heer’. Het ‘IN de naam’ geeft ook een beetje de indruk van: 
met het pistool op de borst ’In naam van de koning ….’ Het valt me dus altijd op als 
een voorganger het woordje IN weglaat. 
In onze viering werden we ook gezegend. ‘Ontbreek elkaar niet dan zal HIJ ook jullie 
niet ontbreken’.  
Nu is er op hoog niveau - zeg maar op synodeniveau - discussie over het zegenen of 
inzegenen van relaties. 
Niet iedereen in onze kerken staat te juichen bij het kerkelijk trouwen van twee man-
nen of twee vrouwen. Om de zaak niet op de (toren)spits te drijven is er in 2004, bij 
het ontstaan van de PKN, een compromis bedacht. Relaties tussen man en vrouw - de 
zgn. heterorelaties - worden INgezegend en relaties als de onze kunnen ‘alleen maar’ 
gezegend worden. Zo houden we de kerkelijke boel bij mekaar. 
Voelen wij ons nu gediscrimineerd dat wij - twee mannen - alleen maar gezegend zijn 
en niet INgezegend? 
Welnee, als we daarmee de eenheid van onze kerken dienen, prima. 
Probeer ons trouwens  maar uit te leggen wat het verschil is tussen zegenen en INze-
genen? 
Eigenlijk zouden alle relaties- hetero en homo- gezegend moeten worden.  
 
KERKDIENSTEN 

Zondag 21 oktober 2018 
Grote Kerk 
9.30 uur: Drs. G. Scholten, pastor NW Ziekenhuisgroep, Gemini Ziekenhuis 
1e collecte:  Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte:  Diaconie, Dorcas 
Lector: Annemarie Ros 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Henny Vos 
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koffie wordt verzorgd door Gerda Mackenbach en Erwin Kloosterman 
autovervoer: fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg,, 
10.30 uur: pastor Mw. L. Kooiman 
organist: Ed van Loon 

Woensdag 24 oktober  2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

Zondag 28 oktober 2018 
Grote Kerk 
10.00 uur:  Ds A.J. van der Bom, doopdienst,m.m.v. de Cantorij 
1e collecte: Kerk (pastoraat) 
2e collecte: Hervormingsdag 
Lector: Adriaan Rodenburg 
Organist:  Jan Zwart 
Gastvrouw: Anneke Visser 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
autovervoer: fam. de Visser 
Er is crèche, kindernevendienst, Kom in de kring en tienerkerk 

Woensdag 31 oktober 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor  E. Moltzer 

Zondag 4 november 2018 
Grote Kerk 
10.00 uur: Ds. S. Lamsma, Heilig Avondmaal 
1e collecte: Kerk (energiekosten) 
2e collecte: Najaarszending 
Lector: Rieneke Visser 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
autovervoer: fam. van Zanten 
Er is crèche en kindernevendienst 
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Woensdag 7 november 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor  E. Moltzer 

Zondag 11 november 2018, zondag na dankdag voor Gewas en Arbeid 
Grote Kerk 
10.00 uur: Drs. J. Prij Jr, Rotterdam 
1e collecte: Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte: Binnenlands Diaconaat Kerk in Actie 
Lector:  Janny de Visser 
Organist: Jan Zwart 
Gastheer: Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Lies van Eijsden 
autovervoer: fam. Nicolai 
Er is crèche, kindernevendienst, Kom in de kring en tienerkerk 

Woensdag 14 november 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Em. Pastoor  J. van der Stok 

Zondag 18 november 2018 
Grote Kerk 
10.00 uur: Ds A.J. van de Bom 
1e collecte: Kerk (pastoraat) 
2e collecte: Diaconie 
Lector: Sonja Bastiaan 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw: Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door: Moniek van Vegten en Arjen Poley 
autovervoer: fam. van der Woude 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur: Lekendienst 
organist: Ed van Loon 

Woensdag 21 november 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastor Mw. L. Kooiman 
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LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
 
Oktober alweer! Opeens duurt het niet zo lang meer of de koeien hebben staarten en 
jawel hoor, daar wordt aan de deur geklopt… 
 
Maar voor het zover is, gaan we weer eens gewoon lekker Kindernevendienst doen, na 
een septembermaand vol bijzondere diensten op allerlei plaatsen. De kinderneven-
dienst-zolder is helemaal in herfstsfeer en hieronder kunnen jullie het programma 
alvast zien. We gaan verhalen lezen uit het evangelie van Marcus. Allemaal verhalen 
over Jezus, over het goede nieuws dat Hij aan de mensen vertelde. De leerlingen van 
Jezus begrepen het vaak niet meteen. We gaan met elkaar eens kijken wat al die ver-
halen nu aan ons te vertellen hebben. 
Van harte welkom weer allemaal! 
 
7 oktober Marcus 10:1-16 Zo kom je bij God 
14 oktober Marcus 10:17-31 Wat heb je nodig? 
21 oktober Marcus 10:32-45 Een koning wordt een dienaar 
28 oktober Marcus 10:46-52 Een wereld van verschil 
4 november Marcus 12:18-27 Het klopt niet meer 
11 november Marcus 12:28-34 Als je één ding kunt onthouden… 
18 november Marcus 12:38-13:2 Dat is veel! 
25 november Marcus 13: 14-27 Als het donker wordt 
 

VAN DE REDACTIE 
Wim Voorbraak 
 
Het bewaarexemplaar van ons blad, afgelopen maand is goed ontvangen. Je denkt dan 
zo compleet mogelijk te zijn. Gaat onze bank per 1 oktober onze banknummers wijzi-
gen. De nieuwe banknummers vindt u op de binnenzijde van de omslag. Onze admini-
strateur Brenda Plak had net acceptgirokaarten af laten drukken om uw jaarlijkse do-
natie voor ons blad te kunnen innen. Met het verkeerde banknummer dus. Daarom 
pas in het novembernummer ons verzoek om een donatie met acceptgirokaart met 
het goede banknummer. 
Met een serie foto’s kijken we terug op de activiteiten in de afgelopen periode met 
natuurlijk als hoogtepunt de intrede van onze nieuwe dominee Arie Jan. Ook leest u 
verder over de restauratie van ons orgel. Niemand heeft gemerkt dat tijdens de intre-
dedienst van Arie Jan maar een deel van het orgel, het z.g. bovenwerk beschikbaar 
was. Een compliment voor onze organist Hanneke Muntjewerf. 



   7  
  

In de bijdrage van scriba Arjan Plomp vindt u een toelichting op de diensten in de ko-
mende maand. 

 Foto hiernaast:  
Met een groep van 20 personen is 
een bezoek gebracht aan de Grote 
Sint Laurenskerk in Alkmaar alwaar 
de conservator van het Stedelijk 
Museum Alkmaar een toelichting gaf 
op het Laurentius-altaarstuk van 
Maarten van Heemskerk. Ook de 
filmavond met de film “Lion”, de 
avond ervoor was een succes. Beide 
activiteiten werden georganiseerd 
door de Raad van Kerken Schagen 
e.o. 

 

 

 

 

 

 

ADA VEDDER 1953-2018 
Op 15 september jl. overleed Ada Vedder-Kooger. Jaren lang was Ada als redactielid 
betrokken bij het typen van dit kerkblad. Als mederedactieleden uit die periode, her-
denken wij Ada op deze plek in het blad. 
Wij wensen haar man Henk, haar kinderen, haar zussen en ook haar moeder Riet 
Kooger sterkte toe bij het verwerken van dit plotselinge verlies. 
 

De redactie van toen: Ada Jansen-van Arkel en Wim Voorbraak. 

MEELEVEN EN FELICITATIE  
Louise Kooiman en Wim Voorbraak 
 
Wij feliciteren Geert en Roelie Bakker – Veldhuis,  Christoffelhof 58. Op 9 oktober jl. 
waren zij 60 jaar getrouwd. Zij vierden dit samen met hun kinderen, klein- en ach-
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terkleinkinderen. Tijdens de door 
hun kinderen georganiseerde  
dankdienst in de Grote Kerk op 
de Markt werd gesproken over 
hun dankbaarheid van zoveel 
jaren samen. 
Ds Jan Lanser (Geref. Predikant in 
Schagen 1976-1984) overdacht 
opnieuw hun trouwtekst, een 
uitspraak van Jezus toen hij Za-
cheüs ontmoette: “Want heden 
moet ik in uw huis vertoeven”. 
Hij memoreerde ook  dat Roelie  
en Geert kostersechtpaar  ge-

weest zijn in zowel de (Geref.) Ontmoetingskerk als in de Grote Kerk. Goede herinne-
ringen had hij aan de late avonden in de Ontmoetingskerk met Geert achter de bar als 
koster-barkeeper. 
“Wij wensen Roelie en Geert en met hun dierbaren alle goeds en Gods zegen voor in 
de toekomst.” 
Er zijn enkele zieken in onze gemeente, de vorige keer met namen genoemd. Wij wen-
sen hen en hun familie veel sterkte en kracht in de tijd die komt. Dat zij zich gedragen 
mogen weten door Gods liefde. 

VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 
 
In de afgelopen periode was er op 6 september een vergadering van de Kleine Kerken-
raad (voorheen Moderamen) op 5 juli en een Kerkenraadsvergadering op 19 septem-
ber. Op beide vergaderingen hebben we onze nieuwe predikant mogen verwelkomen 
en hebben we met elkaar kennisgemaakt.  
 
Proponent Arie Jan van der Bom is bevestigd tot predikant 
In mijn laatste verslag beschreef ik dat er approbatie van de beroeping was aange-
vraagd bij de Classis Noord-Holland. Deze was op 8 augustus jl. verleend.  
 
Op 30 september jl. is proponent Arie Jan van der Bom bevestigd tot predikant en 
vanaf dat moment ook echt onze dominee. Als Kerkenraad kijken wij terug op een 
bijzondere en erg mooie dienst en zijn wij verheugd om weer een nieuwe predikant in 
ons midden te hebben! Onder grote belangstelling is Arie Jan bevestigd, waarbij we  
 

Het bruidspaar  Geert en Roelie 
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Een grote groep door Arie Jan uitgenodigde vrienden/collega's staan klaar  om een 
zegen uit te spreken. 

 
 

 
 

 
 
 

Bekleding met stola 
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ook veel gasten mochten verwelkomen. De kerk zat vol en eventuele verstoring door 
het dansoptreden op de Markt konden we meestal goed overstemmen.  
Als voorzitter van de kerkenraad heeft Paulien Knol veel mensen welkom geheten, 
zoals de gasten  
en in het bijzonder Arie Jan, maar zeker ook zijn vrouw Kristin en zoon Ezra, die met 
Arie Jan zijn meegekomen. Na afloop van de dienst heeft Paulien ook veel mensen 
bedankt, in het bijzonder onze consulente ds. Laura Nagelkerke, die dat twee jaar lang 
heeft gedaan. Ook onze kerkelijk werker Louise Kooiman is bedankt voor haar inzet in 
de afgelopen twee jaar: zeker qua pastoraal werk is veel op haar schouders terechtge-
komen in de afgelopen twee jaar 
 
De Kerkenraad wil ook iedereen bedanken vanuit de gemeente, die deze dienst moge-
lijk hebben gemaakt. Veel mensen hebben zich ingezet om onze gasten voor deze dag 
te ontvangen of hebben bijgedragen aan het buffet na afloop van de dienst. Er is, bij 
de afronding van alle werkzaamheden en het opruimen van alle spullen, een flesje 
wijn gegeven aan dege nen die zich hebben ingezet. Mocht u vinden dat zo’n blijk van 
dank ook voor u bestemd had mogen zijn, laat het dan weten aan ons, Paulien Knol of 
Arjan Plomp. 
 
En het vervolg? 
Onze kerkelijk werker Louise Kooiman heeft eerder al te kennen gegeven haar aanstel-
ling te willen reduceren tot 0,5 fte, als er een nieuwe predikant zou zijn. Met ingang 
van 1 oktober jl. is dat ook een feit en is haar aanstelling opnieuw vastgesteld. 
 

De eerste preek in Schagen! 
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Dit betekent dat het takenpakket van Louise opnieuw moet worden bezien omtrent de 
te schrappen taken. Dat wordt grotendeels uiteraard opgevangen door onze nieuwe 
predikant. Een voorstel voor het nieuwe takenpakket voor beide pastores is nog in de 
maak en zal op de eerstvolgende vergadering verder worden besproken.  
 

 
In de Hans Leijdekkerszaal  genoot men het buffet, samengesteld door gemeentele-
den, in de kerk zaal werd Arie Jan gefeliciteerd. 
 
Arie Jan heeft in de maand september rustig kunnen kennismaken met diverse perso-
nen van de gemeente. Hij is reeds betrokken bij diverse overleggen, zowel binnen als 
buiten onze gemeente. Ook het KLIV-werk en bezoekwerk zal verder worden opge-
pakt, de komende periode.  
Er wordt op dit moment nog nagedacht over het instellen van een klankbordgroep 
voor onze predikant. 
 
Bij de diensten 
Zoals reeds eerder beschreven, zijn alle ‘gaten’ in dit dienstenrooster voor 2018 in-
middels ingevuld door onze predikant. Op 28 oktober zal er een doopdienst plaatsvin-
den, waarin Judith, dochter van Bart en Karin Doedens, zal worden gedoopt. In deze 
dienst zal onze eigen predikant voorgaan. 
Op 4 november zal het Heilig Avondmaal worden gevierd in een dienst waarin ds. S. 
Lamsma voorgaat. 
Een (her)bevestigingsdienst voor ambtsdragers is ingepland op 9 december, waarin  
onze eigen predikant zal voorgaan. Deze bevestigingsdienst is vrij laat in het jaar, maar 
door afwezigheid van één van de betreffende ambtsdragers is dit niet anders 
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In deze dienst zal afscheid worden genomen van Wijnand Kramer (ouderling), die zich 
niet meer verkiesbaar stelt, en Jan Mechielsen (ouderling-kerkrentmeester), die zijn 
ambtstermijn van 12 jaar erop heeft zitten.  
Gerda Heddes zal herbevestigd worden als pastoraal ouderling. Bote Nieuwland zal 
herbevestigd worden als diaken (na enige tijd niet in de Kerkenraad te zijn geweest). 
Ook Louise Kooiman zal bevestigd worden als ouderling.  
Eventuele bezwaren tegen deze benoemingen kunnen schriftelijk worden ingediend 
bij de scriba: scriba@pgschagen.nl. Overigens wordt er nog gesproken met gemeente-
leden of zij ambtsdrager willen worden, dit zal dan via de mededelingen bekend wor-
den gemaakt. Zeker voor het pastoraat en het jeugdwerk zijn ambtsdragers zeer wel-
kom! Ook u kunt hiervoor namen indienen bij de Kerkenraad. 
 
Een toelichting bij de bevestiging van Louise Kooiman als ouderling: binnen de PKN is 
op landelijk niveau in de afgelopen jaren diverse malen de positie van kerkelijk wer-
kers besproken. Daarbij zijn de standpunten op landelijk niveau weleens gewijzigd. 
Sinds 1 januari 2013 worden kerkelijk werkers niet meer verbonden aan een PKN-
gemeente als kerkelijk werker, maar bevestigd in het ambt van ouderling-kerkelijk 
werker. Deze bevestiging geldt voor de duur van de aanstelling (wat dus afwijkt van 
andere ambtsdragers, die maximaal 12 jaar onafgebroken het ambt mogen bedienen).  
De Kerkenraad acht het goed om deze werkwijze te volgen, nu al enige tijd voornoem-
de regel van toepassing is en er van (nieuwe) wijziging geen sprake lijkt te zijn. Het 
verduidelijkt immers formeel de rol en positie van onze kerkelijk werker binnen onze 
Kerkenraad, namelijk gelijkwaardig aan die van de ouderlingen. 
 
Goedkeuring Financiën Weeshuis 
De Stichting voormalig Weeshuis der Nederlands Hervormde gemeente Schagen heeft 
de financiën over het boekjaar 2017 gepresenteerd en toegelicht aan de voltallige 
kerkenraad. Deze is verder goedgekeurd.  
 
Beleidsplan is goedgekeurd 
Het beleidsplan, inclusief de jaarplannen van de colleges en taakgroepen, is goedge-
keurd door de Kerkenraad. Daarbij is ook het vierjarenplan en het beleggingsstatuut 
van het College van Kerkrentmeesters goedgekeurd door de Kerkenraad.  
Het jaarplan van de taakgroep jeugdwerk is ontvangen op de avond van de Kerken-
raadsvergadering; als ook deze goedgekeurd is, zal het beleidsplan op onze website 
worden gepubliceerd. Tot die tijd kunt u een tussentijdse versie opvragen bij de scriba: 
scriba@pgschagen.nl 
 
  

mailto:scriba@pgschagen.nl�
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Koningsspil 42
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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

 

 

   

  

 
  

 
   

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies 
Voor particulieren en bedrijven (incl. starters, zzp-ers)! 

 

          06 - 48 52 78 30 
 

   Info@vesteringadministratie.nl 
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SINT MAARTEN 

Zo vaak gebeurt het niet dat 11 november op een zondag valt. Deze kans laten we dus 
niet lopen om in de dienst van 11 november aandacht te vragen voor Sint Maarten. De 
kerkdienst op zondag 11 november is een gewone dienst met een ‘Sint-Maarten ka-
rakter’. Hoe het allemaal precies zal gaan is nog een verrassing.  

Maar: alle kinderen mogen hun lampion/ keuvel meenemen naar de kerk. De kinderen 
lopen dan zingend een rondje door de kerk en krijgen van de dominee of Sint Maarten 
een mandarijn. En verder laten wij ons verrassen. Op 11 november verwachten we 
veel kinderen en kleinkinderen in de dienst. 

KINDERKERSTFEEST 
Dagmar van Holten 

Project vrede bij reclamebureau Knetter, doe je mee?  

Tijdens het kinderkerstfeest op 24 december om 16:30 voeren 
we musical “Bureau Knetter” uit. Het wordt een viering met 
mooie verhalen, we gaan samen zingen en er is een musical.  In 
deze musical krijgt een reclamebureau de opdracht om een 
campagne over vrede te maken. Maar het lukt hen zelf niet 
altijd goed om de vrede te bewaren… ‘Bureau Knetter’ is een 
humoristische musical met een boodschap. Wil je meedoen? Er 
is plek voor jong en oud bij dit bureau, voor iedereen is er wel 
een rol. Tevens hebben wij ook bouwers voor het decor nodig, 
technici voor het geluid, mensen die willen meespelen in de 
band en mensen die koffie, thee en limonade willen verzor-
gen nodig. Wij zouden het heel leuk vinden als jij mee wilt doen. 

De repetities beginnen zondag 25 november na de kerkdienst. Opgeven kan tot en 
met 18 november via kinderkerstfeestschagen@gmail.com. Laten we er samen een 
groot (kinder)feest van maken om de verjaardag van Jezus te vieren. 
 
KRING RONDOM ROUW 
Louise Kooiman 
 
Ik geloof dat ons leven, 
zwaar en verdrietig als het soms kan zijn, 

mailto:kinderkerstfeestschagen@gmail.com�
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niet zal eindigen in het zinloze niets, 
maar dat we eens zullen leven 
bij de Bron van Liefde, die ons dit leven schonk, 
maar nu nog voor ons verborgen Aanwezig is. 
 
Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis en verandering in ons le-
ven. Hoe we hier op reageren en hier mee omgaan is heel persoonlijk. Het voelt als 
een diepe pijn die in je snijdt. Het is of de wereld stilstaat waarbij alle zin en glans uit 
het leven wegvloeit.  De tijd van leegte en gemis is verbonden met herinnering, stilte, 
heimwee of soms ook met boosheid en opstandigheid.  Hoe mensen met dit verlies 
omgaan is ingewikkeld en vaak eenzaam. Een eenzame strijd van vallen en opstaan en 
soms heel moeizaam doorgaan. Daarom wordt er het komend seizoen een groep 
rondom rouw gestart, voor mensen die een dierbare hebben verloren. Samen komen 
om je verhaal met anderen te delen, ervaren dat het heilzaam kan zijn om je erkent te 
voelen in je verdriet, om het niet weg te stoppen en op te kroppen. Misschien samen 
te spreken over je twijfels en vragen. Met elkaar in gesprek omtrent de weerbarstig-
heid van ons bestaan. Samen zoeken naar waar we elkaar kunnen steunen. 
Deze bijeenkomsten zullen, evenals voorgaande jaren, gegeven worden in de Grote 
Kerk op de Markt in Schagen en geleid worden door pastor Louise Kooiman. Wie be-
langstelling heeft voor deze kring kan zich opgeven bij pastor Kooiman op onderstaand 
telefoonnummer. De kring zal, bij voldoende deelname, ongeveer begin december van 
start gaan en bij voorkeur overdag. We willen om de twee weken zes tot acht keer bij 
elkaar komen. Wilt u zich opgeven of heeft u nog vragen dan kunt u bellen 
naar:  Louise Kooiman tel. 0228-592970 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak 
 
Bedankt! Op 26 september jl. hebben we de kerk weer een grote schoonmaakbeurt 
gegeven. Het kwam mooi uit met de intrededienst de zondag er na. Lieve mensen 
nogmaals:  HARTELIJK DANK! 
Geweldig hoe iedereen zich op  zijn/haar taak heeft gestort. ’s Middags heeft Dieuwke 
in haar eentje nog maar het buitengebeuren gedaan. Met een aardappelschilmesjes 
het onkruid tussen de tegeltjes weggehaald. Weet u hoe lang het invalidenpad  is? 
Nee? Probeer het eens. Of de trap naar de ingang. Mooi opgeruimd. Als men in het 
weekeinde de terp ook ’s nachts probeert schoon te houden zijn we helemaal geluk-
kig. Gelukkig doet Joep af en toe nog een rondje met de grijper.  
Verder is er nog elke week de schoonmaak op de vrijdagmorgen. Daarvoor zoeken we 
nog wat mensen. Af en toe valt er iemand af en daar zoeken wij nieuwe mensen voor. 
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Heeft u 1,5 uur (maximaal) over 1 x in de 4 weken? Dan is dit misschien net een klusje 
voor u. Ik wacht op uw reactie. Alvast bedankt! 
Annemarie Voorbraak 0224213665 of avoorbraak@ziggo.nl 
 

 
 
 

TISCHREDEN 31 OKTOBER 2018 
Rik Laernoes, Raad voor Leren en Doen 

Evenals vorig jaar willen we op 31 oktober- Lutherdag-  weer een Tischreden - ‘tafelge-
sprek’ -  organiseren.  Tijdens de maaltijd gezellig met elkaar praten.  Maarten Luther 
en zijn vrouw Katharina von Bora nodigden regelmatig  gasten bij de maaltijd - de Tisch 
- uit. Ook de 6 kinderen van hen aten gezellig mee.  Tijdens de maaltijd werd er druk 
gepraat en gediscussieerd.  Dit jaar is onze gast ds. Erik Jan Tillema die – tussen de 
gangen door – iets zal vertellen over ‘Heilige Popmuziek’. 
De interculturele kookgroep/ bijbels koken  zorgt voor de maaltijd. We hopen natuur-
lijk dat er ook wat jongeren mee komen eten.  Wat moeten we ons voorstellen bij dit 
onderwerp? 
Popmuziek? Dat gaat toch vooral over drank, drugs en rock & roll? Wie verder kijkt (en 
luistert) komt echter tot de ontdekking dat religieuze verhalen en symbolen vaak ook 
een grote rol spelen in liedteksten en videoclips van wereldberoemde artiesten.  
Waar zingen ze over? Erik Jan Tillema maakt tijdens de jaarlijkse Tischreden in Schagen 

Ramen, keukenkastjes, de zolders, alles krijgt een beurt! 

mailto:avoorbraak@ziggo.nl�
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een reis langs de muziekgeschiedenis op zoek naar liederen die veel meer betekenen 
dan wij zouden verwachten. Van de bekende ode aan de duivel door de Rolling Stones 
tot Lady Gaga en hedendaagse rappers. De rode draad daarbij is de rol die religie 
speelt in de muziek. Met andere woorden: hebben we het hier over heilige popmuziek? 
Of is alle popmuziek van de duivel, zoals in sommige kerken wordt beweerd.  
Erik Jan Tillema is pionier-voorganger van de protestantse gemeente Zijpe en liefheb-
ber van popmuziek. Op verschillende plekken in het land heeft hij vergelijkbare lezin-
gen gegeven.  
Wie deze avond wil bijwonen en mee wil eten kan zich opgeven bij Rik  Laernoes: laer-
burg@kpnplanet.nl . Tel. 0224 218289/ 06 29220184 
Rond half zes kunt u /jij binnenlopen. Rond etenstijd beginnen we aan de maaltijd. De 
kosten – een paar euro – worden gedeeld. 

VAN ACHTER DE LEZENAAR 
Adriaan Rodenburg, één van de oudere lectoren. 
 
Als lectoren staan wij op het liturgisch centrum achter de schitterende koperen leze-
naar, gered uit de afgebrande voorganger van onze Grote Kerk. In de loop was hij wat 
scheef gaan hangen waardoor hij tijdens het lezen weg dreigde te draaien. Wij wisten 
dat en hielden ‘Het Woord’ stevig vast. 
Nu is Henk Houkes erbij geweest en is de ‘Woorddrager’, in samenwerking met de 
kerkrentmeesters in ere hersteld. Hij loopt niet meer weg. 
 
Nieuwe lector 
Stijn Meijer is vanaf het begin één van de lezers geweest. Goed dat er een jongere 
meedoet in een groep toch voornamelijk senioren. Stijn moet helaas stoppen. Zijn 
studie in Leiden maakt het moeilijk om hem in te roosteren. Bedankt voor je mooie, 
rustige leesstem. 
Een enkele keer viel zijn zus Justa al in en zij heeft toegezegd de plek van Stijn in te 
nemen. Daar zijn wij blij mee. Binnenkort komt er een nieuw rooster. 

RESTAURATIE VAN HET ORGEL 
Johan Tuinstra 
Zoals aangegeven in het vorige kerkblad, als er aanleiding is een vervolgverslag. 
Op 12 september is het klavier van het van Dam orgel in onze kerk teruggeplaatst. Het 
klavier zelf is ook onder handen genomen. Er is nieuw leer onder de toetsen aange-
bracht en de stootkussens zijn vervangen. Na plaatsing van het klavier zijn alle onder-
delen van het Bovenwerk en Pedaal weer aangesloten nadat alles schoongemaakt 
was. Het betreft dan voornamelijk de abstracten, deel van de overbrenging van toets 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl�
mailto:laerburg@kpnplanet.nl�
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naar lade. Ook de toetsdruk is nagelopen zodat de mate van indrukken van de toets 
weer overal vrijwel gelijk is. De regulateur bij de windmotor is weer aangebracht zodat 
het hinderlijk klepperen bij het uitzetten van de moter over is. 
Hierna is uitvoerig getest of Bovenwerk en Pedaal naar behoren functioneerden, zodat 
ze gebruikt kunnen worden in de komende diensten. Hieronder enige foto’s als aan-
vulling. 

 
 
 
Op 27 september is er een bezoek gebracht aan orgelbouwer Bakker en Timmenga in 
Leeuwarden. Dit om de voortgang van de restauratie van de hoofdwerklade te bekij-
ken. Op het moment van bezoeken was de lade zelf voor een groot gedeelte weer 
hersteld. Medewerkers van B&T waren bezig zgn. Liegelindringen op de lade te lijmen 
zodat de pijpen die op de lade geplaatst worden geen lucht verliezen. De lekkages zijn 
hersteld en verscheidene andere gebreken zijn weer in orde gemaakt. 
Op oude delen was duidelijk te zien waar de lekkages gezeten hadden dit hout was 
helemaal zwart door vocht en lucht. 
Het walsbord was al helemaal gerestaureerd. 
Het walsbord zit onder de lade en zorgt voor de overbrenging van abstract naar lade. 
Ook verschillende kleine onderdelen waren weer hersteld. 
De hoop is dat medio november alles zover is dat het weer in Schagen geplaatst kan 
worden. Tot zover Leeuwarden en ik hoop dat het volgende verslag weer uit Schagen 
komt met als resultaat een hersteld orgel in volle glorie. Hieronder nog een aantal 
foto’s. 

Het speelwerk wordt opnieuw gemonteerd! 
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Werkplaats bij Bakker en Timmenga 

 

SCHOONMAAK 
Wim Voorbraak 
 
Elke vrijdagmorgen schoonmaak! 
Deze keer aandacht voor weer een heel ander type vrijwilligerswerk binnen onze ge-
meente: het schoonmaakwerk. Sinds het financieel niet meer mogelijk was voor onze 
kerk een vaste koster in dienst te hebben zijn de taken van oud koster Kees van Treu-
ren verdeeld over een grote groep vrijwilligers waarvan overigens dezelfde Kees van 
Treuren er weer één van is. Eén van de kostertaken is het wekelijks schoonhouden van 
de kerk.  Zo’n 16 personen werken, in groepjes van vier, elke vrijdagmorgen het kerk-
gebouw door.  
Wie vraag je dan voor een interview? In dit geval heb ik gekozen voor de oudste van 
de groep, Wally Sallmann 83 jaar oud, 53 jaar wonend in Schagen. In een gesprek met 
Wally kom je al gauw terecht op haar andere vrijwilligerswerk in de Magnushof, maar 
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daarover later.  
Elke vrijdagmorgen gaan 4 personen, niet alleen vrou-
wen, aan de slag. Wally zit samen met Dick Broekema, 
Willy Klein Entink, Henny Séveré  en Annemarie Voor-
braak in een groep. Eén van de groep, in dit geval An-
nemarie, heeft een sleutel van de kerk. Wanneer ie-
mand niet kan wordt er onderling geruild. Wanneer je 
zo een langere periode samen opwerkt, ontstaan vaste 
patronen en heeft iedereen zijn eigen werkgebied. 
Wally concentreert zich de laatste tijd vooral op de 
Hans Leijdekkerszaal. Stoelen op de tafels en boenen 
maar. In haar werkzame leven werkte ze in de thuiszorg 
en maakte ze een school schoon. We hebben dus te 
maken met een ervaren schoonmaakster. Haar leeftijd 
ervaart ze niet als een probleem. Risico’s neemt ze niet. 
De hoogste tree van een gammele trap is niet meer 

haar ding. Wanneer ze ergens niet bij kan roept ze iemand die langer is. 
Wanneer je al zo lang in Schagen woont en altijd bij de (Gereformeerde) kerk betrok-
ken bent geweest is er veel om op terug te kijken. Ze herinnert zich het lopen voor het 
verjaardagfonds (gereformeerden waren creatief met collecteren voor hun kerk, in dit 
geval het orgel!). Ze was diaken tijdens de overgang van (gereformeerde) Ontmoe-
tingskerk naar Grote Kerk op de Markt. Eigenlijk wil Wally niet te lang terugkijken, ze 
leeft in het nu en is vooral een “doener”.  
Al heel lang is ze als vrijwilliger actief in de Magnushof.  
In de begintijd deden de dominees Leijdekkers en Rinsma daar nog pastoraal werk met 
hulp van gemeenteleden. Toen is al begonnen met de organisatie van een kerkdienst 
voor de cliënten. Vrijwilligers halen daarvoor de cliënten op van hun afdelingen en 
rijden ze naar de kerkzaal. Later werd het pastorale werk overgenomen door een ei-
gen pastor, Jan van den Nieuwenhuizen, maar de diensten en de hulp van vrijwilligers 
bleef. Na een lange pastorloze periode is sinds kort Aly Vader als geestelijk begeleider 
verbonden aan de Magnushof.  
Jammer is het dat sinds de verbouwing van de gemeenschapsruimte in de Magnushof 
de maandagse kerkdiensten daar niet meer kunnen worden gehouden. De diensten 
vinden nu plaats in een veel kleinere zaal van het vroegere uitvaartcentrum. Dit bete-
kent dat elke week maar de helft van de cliënten naar de kerk kan. De ene week is er 
dienst voor het ene deel, de andere week voor het andere deel. Kerst wordt om deze 
reden zelfs 4 keer gevierd. Om dezelfde reden is ook de dienst op ziekenzondag in de 
Magnushof vervallen. 
Wally is nog fit. Dit geldt ook voor de andere schoonmakers en schoonmaaksters. 
Maar gezien de gemiddelde leeftijd kan dit ineens veranderen. Daarom is het handig 
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een paar mensen achter de hand te hebben. Het is één keer in de maand. Vooraf en 
na afloop wordt gezellig koffie gedronken. Opgave bij Annemarie Voorbraak tel. 
213665. 
O ja, Wally is ook nog een van de 49 bezorgers van onze Kerk. Maar over de bezorging 
van Onze Kerk een andere keer! 

WERELDWINKEL 
Hans Nusink 

 
Breed scala cadeaus in de Wereldwinkel Schagen! 
De inkoopsters van de Wereldwinkel Schagen zijn dit keer voor een breed assortiment 
van de meest fraaie cadeauartikelen gegaan. 
 
Een topvoorbeeld zijn de met de hand gevilte sjaals afkomstig uit Nepal. De groothan-
del met toepasselijke naam MooiVilt betrekt deze sjaals van een vrouwvriendelijk be-
drijf in dat Himalayaland. De vrouwen vilten de wol van Merinoschapen met de hand. 
Weliswaar wordt de wol geïmporteerd uit Australië, de zijde die dient als ondergrond 
voor de wol, is afkomstig van gerecyclede zijden sari’s. Aan deze bedrukte ondergrond 
herkent u deze sjaal. De vilten kindertasjes, ook uit Nepal, worden door hetzelfde be-
drijf geïmporteerd. Ook voor deze artikelen reist de eigenaresse naar Nepal om met de 
vrouwen van naaiatelier Friends Handicraft tot mooie ontwerpen te komen. De liefde 
voor Nepal, het natuurproduct en de authenticiteit zie je terug in de prachtige produc-
ten. 
Vilt viert hoogtij in de Wereldwinkel Schagen. Ook de engeltjes zijn van dit materiaal 
gemaakt, ze komen alleen uit Indonesië. 
Andere artikelen van natuurlijke materialen gemaakt zijn de motoren en engeltjes van 
zwerf- en drijfhout, de keramieke vazen uit  Indonesië van klei, de rieten manden uit 
Bangladesh. 
 
Waar de artikelen ook vandaan komen en van welk materiaal ze gemaakt zijn, met het 
kopen van zo’n cadeau steunt u de makers in zuidelijke landen. Daardoor hebben zij 
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meer bestaanszekerheid en kunnen hun kinderen naar school  zodat ook zij een betere 
toekomst tegemoet gaan. 
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 en elke beurs. 
 
En mocht je dringend behoefte voelen om ook wat te betekenen voor de Wereldwin-
kel en voor de producenten in de verre landen, bel met 0224-212191. Dank! 
 
Kijk voor meer informatie op: www.wereldwinkelschagen.nl 

UITNODIGING RINGBIJEENKOMST 
 

Uitnodiging voor de tweede bijeenkomst van de 
Ring Alkmaar op donderdag 15 november 2018 

 
Thema:  'Troost in het pastoraat' 

  
Graag nodigen wij u uit voor de tweede bijeenkomst van de Ring Alkmaar. De voorma-
lige classis Alkmaar maakt vanaf 1 mei deel uit van de classis Noord-Holland. Om de 
onderlinge band tussen de gemeenten in onze omgeving levendig te houden worden 
ringbijeenkomsten georganiseerd. 
Onze gastspreker is vandaag ds. Henco van Capelleveen. Hij is gemeentepredikant. Hij 
houdt een verhaal met het thema 'Troost in het pastoraat'. Daarna willen we over dit 
belangrijke onderdeel van ons werk in de kerk met elkaar in gesprek gaan.  
 
Plaats:   Trefpuntkerk  
   Dorpsstraat 41a 
   1721 BB Broek op Langedijk 
 
Tijd:     Van 16.00  - 19.00 uur 
 
Agenda:  
16.00 uur                 : Welkom en opening door ds. Jolien van Zelderen 
16.15 uur  : Uitleg over het thema  
16.20 – 17.30 uur : Inleiding door ds. Henco van Capelleveen en gesprek 
17.30 uur  : Maaltijd 
18.15  - 18.45 uur : Vervolg thema + gesprek over de Ring Alkmaar 
18.45    : Afsluiting  
 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
http://www.wereldwinkelschagen.nl/�
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Uitnodigingen voor de Ringbijeenkomsten lopen via de scriba’s van elke gemeente. 
Voorlopig ontvangen de afgevaardigden naar de voormalige classis een uitnodiging. 
Wij vragen de scriba’s echter uitdrukkelijk deze uitnodiging te verspreiden onder de 
pastorale ouderlingen en pastorale wijkteams. We hopen dat in elk geval elke ge-
meente wordt vertegenwoordigd. Vanwege de maaltijd verzoeken wij u zich voor 8 
november 2018 aan te melden bij: Jan de Jager email: scriba@trefpuntkerk.nl 
 
We hopen elkaar te ontmoeten en het gesprek gaande te houden! 
U bent van harte welkom! 
Ds. Hanneke Ruitenbeek, ds. Wilko Nijkamp, Jan Prij en ds. Jacqueline Geertse  
 
DE PRIVACY IN ONZE KERKGEMEENTE (DEEL 2) 
Huib Wagenaar 
 
In onze kerk worden door ons tijdens kerkdiensten en bijeenkomsten foto’s gemaakt 
en veelal in ons kerkblad en op onze website gepubliceerd. Onze kerkleden kunnen 
dan de hoogtepunten uit de dienst terugzien. Ons belang is het informeren van onze 
(afwezige) kerkleden. Denk daarbij aan afwezigheid door ziekte of vakantie.   
Hoe zit dat met de huidige privacy- en portretrechtregels? 
Foto’s waarop u herkenbaar staat afgebeeld kunnen uw privacybelang schaden, zeker 
als ze (al dan niet voorzien van commentaar) in diverse fora op het internet terecht 
komen. Het is onze taak om te zorgen dat dit niet zonder noodzaak gebeurd. Het is dus 
een afweging tussen uw en onze belangen.  
Onze kerkdiensten en aansluitende bijeenkomsten (koffiedrinken) zijn openbaar toe-
gankelijk en hiervoor is geen voorafgaande toestemming van de geportretteerde ver-
eist. Wel moeten we aangeven dat er foto’s worden gemaakt. U beslist zelf of u die 
dienst wilt bezoeken.  
Om uw en onze belangen zo min mogelijk te schaden zijn er huisregels opgesteld. We 
maken geen close-up foto’s van personen die in de kerkzaal of koffieruimte aanwezig 
zijn. Van medewerkenden op het podium wel, hun activiteiten zijn immers essentieel 
voor de kerkdienst! Het blijft echter onvermijdbaar dat u even herkenbaar in beeld 
komt als u voor in de kerk zit. Dus als u dat niet wilt gaat u achterin de kerk zitten, de 
kans dat u daar op de foto komt is gering. 
Als kerkenraad dragen we de verantwoording over de foto en de publicatie daarvan. 
Daarom maken alleen door ons geautoriseerde personen foto’s en worden die alleen 
gepubliceerd op onze website en in ons kerkblad. Verspreiding van die foto’s is niet 
zonder onze toestemming toegestaan, immers hebben wij de auteursrechten.  

mailto:scriba@trefpuntkerk.nl�
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Gezien de voor ons onvriendelijke privacyregels van Facebook (verlies zeggenschap 
foto en verspreiding) maken we daar geen gebruik van of leveren we hier geen foto’s 
voor. 
We verlangen van andere fotografen dat ze zich aan onze huisregels houden. 
Vergaderingen en bijeenkomsten met alleen leden van onze kerk zijn besloten, hier 
moet voor het nemen en publiceren van foto’s vooraf toestemming worden gevraagd 
aan alle geportretteerden. 
Voor vragen en opmerking mail naar gegevensbescherming@pgschagen.nl 
 
ACTIVITEITENROOSTER   OKTOBER-NOVEMBER 2018 

Datum Dag Bijeenkomst/Raad Begintijd Locatie 

28 oktober zondag 
Arie Horst en Gerda 
Veeken, piano, orgel, 
solozang (sopraan) 

15.00 uur Kerkje  
Eenigenburg 

30 oktober dinsdag oecumenische  
gespreksgroep 13.30 uur Grote Kerk 

1 november woensdag Kleine kerkenraad 20.00 uur Grote Kerk 
5 november maandag Kerkrentmeesters (db) 14.00 uur Wulpenhof 3 
6 november dinsdag ouderengespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 
7 november woensdag inloopmorgen 10.00 uur Grote Kerk 
13 november dinsdag Kerkrentmeesters 20.00 uur Grote Kerk 
14 november woensdag bijbelgespreksgroep 14.00 uur Grote Kerk 

18 november  zondag Bohdi en Titus,zang en 
muziek,Keltisch (Iers) 15.00 uur Kerkje  

Eenigenburg 

28 november woensdag 
 vergadering  
bezoekmedewerkers  
diaconale raad 

19.30 uur  Grote Kerk 

 

KERSTKOOR 
Wijnand Kramer, dirigent Cantorij 
  
Eind oktober zal een begin gemaakt worden met het repeteren voor de kerstnacht-
dienst. Als basis koor zal de cantorij haar medewerking verlenen. Als u geen lid bent 
van de cantorij maar toch de kerstnachtdienst deel wilt uitmaken van het koor kunt u 
zich aanmelden bij mij: Wijnand Kramer per mail: wijnand.j.kramer@quicknet.nl  

mailto:gegevensbescherming@pgschagen.nl�
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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.  NL05 RABO 0373 7285 49  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL33 RABO 0373 7285 30  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

 

Kopwerk is de stichting voor protestants- 
christelijk onderwijs, die al haar p.c. basisscholen  
in noordelijk Noord-Holland aanstuurt.  

 

               In Schagen is dat 

             Voor informatie of een kijkje in de school neemt u contact op met:     

 Tjallina Liebregts, telefoon 0224 212933. 

 

Deze opmaak komt in een kader van 5x13,5 cm = een 1/4 pag. liggend  

Logo’s digitaal aangeleverd. 

 

• Ter vervanging in Onze Kerk vanaf oktober 2018. 

 

• De overblijvende ruimte komt bij de onderste advertentie   

van de PG Schagen - Actie Kerkbalans op die pag. 

 

 

 

Op de website kunt u alle actuele informatie terug lezen.



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

Oktober - November 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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