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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
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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	  	  
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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.
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Gedempte gracht 67 • Schagen
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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 
 

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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TER OVERWEGING 

Arie Jan van der Bom 
 

Kerst en de kunst om het script los te laten 
 
Kerst komt eraan. Voor de één een zorgeloos feest van licht, spel en gezang. Voor 
de ander een druk feest vol plichtplegingen om maar aan de verwachtingen van 
familie en vrienden te voldoen. Voor weer een ander een duister feest dat pijnlijk 
herinnert aan de eigen eenzaamheid. En voor nog weer een ander een feest van 
verstilling en verdieping in zichzelf. En voor nog weer een ander een feest om erop 
uit te gaan en een behoeftige ander te helpen. Waar ligt nu de balans? Waar draait 
kerst om? 
Ik herinner mij nog de kerst in mijn ouderlijk huis in Den Haag. Een keurig 
domineesgezin wonend in een riant pand. Twee hoogopgeleide ouders met vier 
kinderen die elk op het christelijk gymnasium zaten. Het huis feestelijk versierd op 
zijn Engels. Een mooie krans op de voordeur. Een denneboom smaakvol versierd 
met alleen glazen ornamenten. De tak mistletoe hangend bij de schuifdeuren tussen 
de woonkamer en de muziekkamer waar de vleugel stond. Er klonk ook veel 
Engelse muziek. Händel’s Messiah. Maar ook Christmas Carols van het King’s 
College Choir. Daarnaast musiceerden wij als kinderen ook zelf. Viool, zang, gitaar, 
piano. Op eerste kerstdag kwamen de grootouders op bezoek voor het kerstdiner. 
Mijn moeder bereidde altijd een traditioneel Engelse kerstmaaltijd. Een kolos van 
een kalkoen werd urenlang in de oven gebraden. En de geur verspreidde zich door 
het hele huis. De Engelse eettafel in de eetkamer beneden werd schitterend gedekt. 
Een strak linnen tafellaken met daarop een bloemstuk en twee zilveren kandelaren. 
Rijk versierde borden in turquoise omgeven door blinkend tafelzilver en flonkerende 
kristallen glazen. Mijn vader sprak een gebed uit. Daarna las iemand het 
kerstevangelie. Een viergangenmenu volgde waarbij wij kinderen elk een bijdrage 
leverde in de vorm van een muzikaal intermezzo of een diepzinnig gedicht. 
Vertedering tekende zich af op de gezichten van de ouders en de grootouders. Wij 
kinderen voelden dat wij hadden voldaan, terwijl wij ons een ongeluk aten. 
Deze ogenschijnlijk volmaakte kerst spatte uitéén toen de oudste van ons, mijn zus, 
besloot om zich eraan te onttrekken. Zij studeerde inmiddels twee of drie jaar in 
Amsterdam en had haar thuis daar gevonden. Met kerst ging zij nu naar de 
Dominicuskerk. Daar werd kerst gevierd met een grote groep vaste kerkgangers, 
waaronder veel studenten, maar ook met buurtbewoners en mensen van de straat 
die je daar anders nooit zag. Het ging er vrolijk aan toe. De maaltijd bestond uit 
boerenkool met worst. En na de maaltijd traden kinderen maar ook mensen 
spontaan op en deden een dans of zongen een levenslied of deden nog weer iets 
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anders. Hier gebeurde iets verrassends, iets dat echt was, iets dat midden in het 
leven stond en daarin zo ongewoon levendig was. Hier gebeurde kerst! 
Mijn moeder kon niet goed begrijpen dat mijn zus de voorkeur gaf aan kerst in de 
Dominicus. Door mijn zus’ afwezigheid was kerst niet langer meer volmaakt. Voor 
mijn moeder ging kerst om de viering van het gezin en de familie. Feest van de 
intimiteit zonder inbreuk van vreemdelingen aan tafel. Het script voor haar kerst 
bleef ongewijzigd. Maar het geloof erin was weg nu zij het niet meer in eigen hand 
had. 
Mijn zus vond die intimiteit van het gezin te benauwend. Voor haar moest dat 
worden opengebroken. Compleet en totaal. Zij vond die openheid in de 
Dominicuskerk. En ik denk dat zij ons daarmee een grote dienst heeft bewezen. Op 
den duur verliet elk van ons het ouderlijke huis. En elk van ons heeft inmiddels de 
benauwende intimiteit ervan ver van zich afgeworpen. Zo ver zelfs dat ik verrast ben 
dat ik dit jaar met mijn zus en mijn moeder en diverse andere familieleden samen 
kerst zal vieren rondom één tafel. In Schagen en zonder tafelzilver. 
Ik wens u een goede kerst toe. Gericht op de ander. Open en verrassend 
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KERKDIENSTEN 

Zondag 16 december 2018, 3e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur   Drs. G. Scholten past NW Ziekenhuisgroep, Gemini, Den Helder 
1e collecte:   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte:   Diaconie 
Lector:   Annemarie Ros 
Organist:   Hans Stehouwer 
Gastheer:   Dirk van der Plas 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Coby Taal 
autovervoer  fam. van Zanten 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 19 december 2018  
Zorgcentrum De Bron 
19.00 uur Pastor Mw. L. Kooiman, oecumenische dienst 

Donderdag 20 December 2018 
Caegstate, Kerstviering 
19.30 uur pastor mw. L. Kooiman, m.m.v het Kerstkoor 

Zondag 23 december 2018, 4e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds A.J van de Bom 
1e collecte:  Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte:  Diaconie 
Lector:   Adriaan Rodenburg 
Organist:   Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw:   Gerda Mackenbach 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
autovervoer  fam. Nicolai 
Er is crèche, kindernevendienst, Kom in de kring en tienerkerk 

Maandag 24 december 2018, Kerstnachtviering 
Grote Kerk 
22.00 uur   pastor Mw. L. Kooiman, m.m.v. het Kerstkoor 
Eén collecte Kerk:  Artsen zonder Grenzen 
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Lector:   Rieneke Visser 
Organist:   Caroline Schaap  
De dienst zal rechtstreeks worden uitgezonden op Schagen FM 

Dinsdag 25 december 2018, 1e Kerstdag 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds A.J van de Bom 
Eén collecte:  Kinderen in de Knel 
Lector:   Janny de Visser 
Organist:   Caroline Schaap 
Gastvrouw:   Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
autovervoer  fam. van der Woude 
Er is crèche 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur:   Ds K.H. Ubels, hoofdkrijgsmachtpredikant 
Organist:   Ed van Loon 

Woensdag 26 december 2018  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Em. Pastoor J. van der Stok 

Zondag 30 december 2018 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds A.R. De Meij Mecima, Den Helder 
1e collecte:  Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte:   Diaconie 
Lector:   Sonja Bastiaan 
Organist:   Hanneke Muntjewerf 
Gastheren:   Rick Laernous en Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door Jos en Maria Vogelsang 
autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche 

Woensdag 2 januari 2019  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 
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Zondag 6 januari 2019 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. Mw. W. Roobol, Nieuwe Niedorp 
1e collecte:   Kerk (pastoraat) 
2e collecte:   Diaconie werk 
Lector:  Adriaan Rodenburg 
Organist:   Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw:  Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Dick Broekema en Therese Coret 
autovervoer 
Er is Kom in de Kring, nevendienst en tienerkerk 

Woensdag 9 januari 2019  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Dhr. A. Rodenburg 

Zondag 13 januari 2019 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom, Heilig Avondmaal 
1e collecte:   Kerk (pastoraat) 
2e collecte:   Catechese en Educatie 
Lector:  René Meijer 
Organist:   Caroline Schaap 
Gastvrouw:  Anneke Visser 
koffie wordt verzorgd door Fam. Leijnse 
autovervoer  fam. de Visser 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 16 januari 2019  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Em. Pastoor J. van der Stok 

Zondag 20 januari 2019 
Grote Kerk, Oecumenische dienst, m.m.v. de Cantorij 
10.00 uur 
Collecte:   Kerk 
Organist:   Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw:  Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Gerda Mackenbach en Anneke van Dijk 
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autovervoer  fam. van Zanten 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur:   lekendienst 
Collecte:   Kerkje Eenigenburg 
organist: 

Woensdag 23 januari 2019  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

Zondag 27 januari 2019 
Grote Kerk 
10.00 uur pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte Diaconie 
Lector: Annemarie Ros 
Organist: Hans Stehouwer 
Gastheer: Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetien en Ineke Bakker 
autovervoer : fam. Nicolai 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 30 januari 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Pastoor E. Moltzer 
 

Zondag 3 februari 2019 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom, themadienst 
Eén collecte voor het Werelddiakonaat 
Lector:   Justa Meijer 
Organist:   Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw:   Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
autovervoer :  fam. van der Woude 
Er is crèche en kindernevendienst 
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Woensdag 6 februari 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt! 
 
Zondag 10 februari 2019 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. W. Nijkamp, Julianadorp 
1e collecte:   Kerk (energiekosten) 
2e collecte:   Diaconie 
Lector:   Rieneke Visser 
Organist:   Hanneke Muntjewerf 
Gastheer:   Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door: Lammie Nieuwland en Lies van Eisden 
autovervoer :  fam. Voorbraak 
Er is Kom in de Kring, nevendienst en tienerkerk. 
 
Woensdag 13 februari 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Em. Pastoor J. van der Stok 
 
Zondag 17 februari 2019 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte:   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte:   Collecte Kerk in Actie (Noodhulp) 
Lector:   Janny de Visser 
Organist:   Jan Zwart 
Gastvrouw:   Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door: Moniek van Vegten en Arjan Poley 
autovervoer :  fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur:   pastor Mw. L. Kooiman 
Collecte: kerkje Eenigenburg 
Organist Johan Tuinstra 
Woensdag 20 februari 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastor Mw. L. Kooiman 
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LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

Annemieke Plomp 
 
December, de feestmaand bij uitstek! Het snoep van Sint Maarten raakt langzaam op 
en Sint Nicolaas zit weer in Spanje.  
 
Het adventsproject loopt nu alweer een paar weken en het is bijna zover: we gaan het 
kerstfeest vieren! In deze weken kijken we vooruit en we ontmoeten verschillende 
personen uit de Bijbel die ons al iets laten zien van het Licht van kerst.  
Intussen wordt er hard gewerkt op de kindernevendienst-zolder aan onze advents-
bouwprojecten. Kijk niet vreemd op als we af en toe rondlopen met wat stro in ons 
haar of wat mos onder onze schoenen... In de gezinsdienst op 1e kerstdag laten we in 
de kerk het resultaat zien!  
 
Verder beginnen we langzamerhand aan oliebollen en vuurwerk te denken. Een nieuw 
jaar staat voor de deur, 2019. In het rooster hieronder kunnen jullie zien waar we het 
dan over gaan hebben, al duurt dat nog even. Eerst dus nog al die feesten te gaan, een 
mooi vooruitzicht! 
Wij wensen wij jullie hele fijne feestdagen toe! 
 

16 december, 3e advent Lucas 1: 39-56 Maria bij Elisabeth 

23 december, 4e advent Lucas 1: 57-80 De geboorte van Johannes 

25 december, 1e kerst-
dag 
Gezinsdienst! geen KND 

Lucas 2: 1-20 De geboorte van Jezus 

30 december Lucas 2: 21-40 Simeon en Hanna ontmoeten hun 
redder 

7 januari Mattheus 5: 1-12 Wie zijn gelovig? 

14 januari Mattheus 6: 1-8 Gelovig zonder opsmuk 

21 januari Ester 1 Koningin Vasti weggestuurd 

28 januari Ester 2: 1-18 Ester, de nieuwe koningin 

3 februari Ester 2: 19-3:15 Trouwe Mordechai en jaloerse Ha-
man 

10 februari Ester 4 Ester moet haar volk redden 

17 februari Ester 5:1-6:11 Ester gaat naar de koning 

24 februari Ester 7:1-8:2 Haman wordt gestraft 
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MEELEVEN  

Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 
 
We leven mee met Dirk en Jutta van der Plas. Jutta verblijft al enige tijd in een ver-
pleeghuis in Heerhugowaard omdat haar geheugen minder wordt. Mocht u haar een 
kaartje willen sturen dan kunt u dit doen naar: Wipmolen 3, 1742 KE Schagen. 
Wij wensen Dirk veel sterkte in dit moeilijke proces. Dat hij zich gedragen mag weten 
door Gods liefde.  
Wij leven mee met Emiel en Gre Koedooder. Hun kleindochter Lisa is op 17 jarige leef-
tijd overleden en dit is een groot en onbegrijpelijk verdriet voor haar ouders, grootou-
ders en zus Mandy en broer Frans en een schok voor iedereen die van haar heeft ge-
houden. Op vrijdag 7 december is er afscheid van haar genomen. Dat de familie van 
Lisa zich in deze periode en de tijd die komt, gedragen mogen weten door mensen om 
hen heen. Dat ze mogen schuilen bij de Eeuwige.  
Enkele mensen in onze gemeente hebben ook in deze periode te maken met ziekte en 
zorg. Een aantal wil liever niet in het kerkblad genoemd worden, maar dat we in ge-
dachten en gebeden hen tot steun mogen zijn.  
We wensen alle betrokkenen goede moed toe en liefdevolle nabijheid.  
 
Op de laatst zondag van het kerkelijk jaar werden de overleden gemeenteleden her-
dacht. Vele kaarsen werden aangestoken. De Cantorij verleende haar medewerking  
 

BIJ DE DIENSTEN 

Huib Wagenaar, Wim Voorbraak 

Op 1e kerstdag om 10.30 uur is er een feestelijke kerkdienst in het kerkje van Eenigen-
burg. Voorganger is ds. Klaas Henk Ubels, het thema is Gods burn-out! Medewerking 
wordt verleend door het Eenigenburger Gemengd Koor o.l.v. Cees Langedijk. Organist 
is Ed van Loon, het is zijn laatste optreden. Iedereen is welkom! 

Het is advent! We bereiden in de kerk, vooral in de wekelijks kerkdiensten, ons voor 
op Kerst. Het kerstkoor is al lang aan het repeteren voor de uitvoeringen in Caegstate 
en in de kerstnachtdienst. De kinderen van onze gemeente zijn wekelijks aan het oe-
fenen voor het kerstspel, zie verderop in dit blad. Kerkdienst bezoekers worden weke-
lijks verrast door een nieuwe schikking gemaakt door onze liturgische bloemschik-
groep. Rond Kerst is er grote variatie in type vieringen: echt voor elk wat wils. Natuur-
lijk de diensten in de kerstnacht en op eerste kerstdag. Maar ook het kinderkerstfeest 
op maandagmiddag 24 december om half vijf met alle ouders, opa’s en oma’s wordt 
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weer zeer bijzonder. Voor onze oudere gemeenteleden, voor wie het bezoeken van de 
kerstnachtdienst een te grote inspanning is, is misschien de kerstviering op dinsdag 18 
december om 4 uur in de Hans Leijdekkerszaal een alternatief. Die viering wordt afge-
sloten met een maaltijd. 
Wat betreft de voorgangers in de komende periode, vertrouwde namen, veel “van der 
Bom”. In het nieuwe jaarrooster is hij prominent ingeroosterd. Een nieuwe naam is ds. 
Roel De Meij Mecima uit Den Helder, wijk Schoten en Nieuw den Helder. Hij gaat voor 
in de dienst op de laatste zondag van 2018. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is er 
geen dienst op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag. De Oecumenische dienst aan het 
begin van de week van Gebed voor de eenheid van de christenen is bij ons in de kerk 
op de Markt. Thema dit jaar is “Recht voor ogen'. 

 

KERSTVIERING IN DE KERK OP DINSDAG 18 DECEMBER 

Louise Kooiman 
Op dinsdag 18 december is er van 16.00 uur tot 19.00 uur een Kerstviering in de Hans 
Leijdekkerszaal. 
Er is zang en muziek, er worden verhalen verteld en we gaan samen in gesprek. Ook is 
er een heerlijke kerstmaaltijd. Als u het leuk vindt om iets aan eten te maken kunt u 
dit opgeven bij Corine Leijdekkers tel 0224-212601 
De mensen van de gespreksgroepen zijn welkom maar daarnaast ook uiteraard ieder-
een die het leuk vindt.  
U hoeft u niet op te geven maar kan zo naar de kerk komen. Mocht u vervoer nodig 
hebben kunt u contact opnemen met Pastor Louise Kooiman tel. 0228-592970 

KINDERKERSTFEEST 

Dagmar Van Holten 
 
Voor ons start het kerstfeest dit jaar op 24 december om 16.30 uur. Op dit tijdstip 
start het kinderkerstfeest. Alle kinderen kijken er enorm naar uit om met zijn allen een 
feest te vieren rondom de geboorte van Jezus. Ze oefenen daarom al iedere zondag 
hard aan de musical over project Vrede van bureau Knetter. Maar er is meer. We ho-
ren het kerstverhaal, we zingen met zijn allen bekende kerstliederen en steken de 
adventskaarsen aan. In de pauze staat er koffie, thee, limonade, chocomel en iets lek-
ker klaar en het feest is na een ongeveer een uurtje weer afgelopen. Iedereen is uitge-
nodigd, jong en oud en bekend of onbekend in onze kerk. Start jouw kerst dit jaar ook 
tijdens het kinderkerstfeest? 
 
Groeten van Dagmar en Irma 
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Koningsspil 42

1834 TG Sint Pancras 

06 - 48 52 78 30

info@vesteringadministratie.nl

Financiële administratie, Jaarrekening, Salarisadministratie,
Belastingaangifte en Advies

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

Grote Kerk, 
Markt, Schagen
VERHUUR 
van ruimtes voor 
verga-deringen (20 tot 
40 p.) en kerkzaal voor concerten, 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 
 

     KVK 61399922 
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VAN DE SCRIBA 

Arjan Plomp 
 
In de afgelopen periode was er op 28 November een vergadering van de Kerkenraad. 
Een verslag: 
 
Kennismaking met de Loge 
De kerkenraad heeft kennisgemaakt met het bestuur van de Loge, die wekelijks de Hans 
Leijdekkerszaal huurt voor hun activiteiten. Het bestuur heeft de doelstelling van de Loge 
toegelicht en hun ervaring bij het gebruik van de ruimte in onze kerk met ons gedeeld. 
 
Dienstenrooster 2019 
Het dienstenrooster 2019 is besproken en goedgekeurd. Op dit moment hebben we voor 
slechts twee diensten in 2019 nog geen voorganger: 11 augustus en 10 november. 
 
Mogelijk zal Arie Jan van der Bom het komend jaar een keertje met Erik Jan Tillema (PG 
Zijpe) van kansel ruilen. Daarnaast is de kerkenraad voornemens om met PG Zijpe te over-
leggen om een gezamenlijke dienst te beleggen in Schagerbrug op 4 augustus, mede van-
wege het popweekend op die datum. 
 
De kerkenraad wil tijdens de kermiszondagen bij voorkeur in Schagen de diensten beleg-
gen en niet in Valkkoog. Omdat de opstelling van de kermis zich zal wijzigen in 2019 (na-
melijk de Markt, Rensgars en Loet zal worden gebruikt) is de bereikbaarheid van onze kerk 
bij de wethouder aangekaart. Er is bericht gestuurd door de wethouder dat de toegang tot 
de kerk en de vluchtwegen wordt gegarandeerd tijdens de kermis. 
 
Mogelijk wijzigt nog een deel van de collecte-bestemmingen, na intern overleg binnen de 
Diaconie.  
 
Er is ook gesproken over de Paascyclus: de kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel 
om de viering op 1e Paasdag wat te wijzigen. Er vindt geen viering op Stille Zaterdag plaats, 
maar een stilteviering om 6.00u op 1e Paasdag. Deze wordt gevolgd door een Paaswake, 
die om 8.00u begint. De viering wordt onderbroken voor een gezamenlijk ontbijt en daar-
na voortgezet in een tweede deel.  
Hoewel de invulling nog niet definitief is, heeft de kerkenraad wel besloten dat het 
Avondmaal dan niet in een kring zal worden gevierd, zoals eerder wel gebruikelijk was bij 
een Paaswake. 
 
Begroting CvK 
Wouter Vrolijk heeft de begroting 2019 van het College van Kerkrentmeesters toegelicht. 
Het doel van het werk van het CvK is om een duurzame financiering van het gemeente-
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werk te realiseren. Er is conservatief begroot door het CvK; het begrotingsresultaat is ne-
gatief. De kerkenraad heeft deze begroting goedgekeurd. Indien gewenst, kan de begro-
ting worden ingezien via de scriba.  
 
Begroting CvD 
Wieb Koedijk lichtte de begroting van het CvD toe: er zijn enkele uitgavenposten ver-
hoogd, maar ook enkele inkomstenbronnen zijn verhoogd, m.n. pacht en opbrengsten 
Bregmanfonds. Daarnaast is de bijdrage voor het pastoraat begroot op hetzelfde niveau 
als in 2018. Het begrotingsresultaat is positief. De kerkenraad heeft deze begroting goed-
gekeurd. Indien gewenst, kan de begroting worden ingezien via de scriba.  

 
Overige zaken  
Over de taakverdeling tussen de pastores is nog niet gesproken. Dit staat voor 2019 ge-
pland.  
 
Er is wel gesproken over het kerkasiel in Den Haag, waar een Armeense familie zich heeft 
teruggetrokken in de Bethelkerk in Den Haag. De kerkenraad steunt bij meerderheid dit 
initiatief. 
Over een concrete bijdrage vanuit Schagen is verder niet meer gesproken tijdens de ver-
gadering. 
 
Inmiddels heeft er een overleg met een aantal gemeenteleden plaatsgevonden op 4 de-
cember. We willen graag met deze groep, maar ook met anderen die hieraan willen bijdra-
gen, een deel van de viering invullen. Op dit moment is 24 december van 11.00u tot 
13.00u door ons gereserveerd. Nadere uitwerking en details, maar ook (onverwachte) 
ontwikkelingen, volgen nog via de mededelingen van onze kerk. 

KERKBALANS 2019 motto: “Geef voor je kerk” 

Annemarie Voorbraak 
 

Met nog een aantal weken te gaan tot de Kerst bent 
u vast nog niet bezig met het nieuwe jaar. Wij als 
kerkrentmeesters zijn al wel gestart met het voorbe-
reiden van Kerkbalans 2019. Bij de Actie Kerkbalans 
nodigen wij u uit na te denken en uit te spreken of, 
en zo ja met welk bedrag, u aan ons gemeenteleven 
wil bijdragen. Midden januari ontvangt u een folder 
en brief waarin de actie nog eens uitgelegd wordt. De 
gemeenteleden waarvan het e-mail adres bij ons 
bekend is, ontvangen een mail met een link waarmee 
u heel eenvoudig u uw donatie kunt vastleggen. De 
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anderen wordt gevraagd het formulier wat de kerkbalansloper/loopster bij u bezorgt, 
in te vullen. Dezelfde persoon komt het ingevulde formulier ook weer, op een met u 
afgesproken tijdstip, ophalen. 
Voor alle duidelijkheid, de opbrengst van kerkbalans komt volledig ten goede aan onze 
eigen gemeente, dat wil zeggen aan onze eigen predikant, pastor, kerk en kerkelijke 
activiteiten. Het motto van kerkbalans 2019 is “geef voor je kerk”. Het betekent dus 
vooral “geef voor je eigen kerk”! 
Wilt u er alvast over nadenken? 

 
 

STICHTING SCHAGEN-ROEMENIË : GEEN GROTE TRANSPORTEN MEER 

Wim Voorbraak 
 

Dit jaar wordt er 
nog kleding 
verzameld voor 
de kinderen en 
het personeel 
van het kinder-
tehuis. Dat gaat 
dan met een 
transport, ge-
combineerd 
met andere 
stichtingen, 
naar Roemenië. 
Daarna willen 
we alleen nog 
blijven verzame-
len voor de 
kinderen van Leo en Magda Witte 
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het kindertehuis. U kunt de hulp blijven ondersteunen door de aankoop van artikelen 
die ook deze weken weer worden verkocht bij de ingang van de kerk. Daarnaast kunt u 
de Stichting Schagen-Roemenië blijven steunen met uw giften.  
Aan bijna 30 jaar directe hulp, het opknappen van het kindertehuis, het aanleveren 
van kleding en hulpmiddelen, eerst voor het kindertehuis, later ook voor de armlastige 
gezinnen in Cristuru Secuiesc is deels een eind gekomen. Deze maand een gesprek met 
Leo en Magda Witte. Beiden waren vanaf het begin bij de Stichting betrokken en nu 
nog steeds bestuurslid naast Gerda Bulens en Arie v.d. Berg. Beiden ook 30 jaar ouder 
geworden wat een reden is om te stoppen mede omdat de gezondheid van Leo niet 
optimaal is. 
Dertig jaar een innige relatie met de mensen in Cristuru Secuiesc, de kinderen in het 
tehuis waarvan sommige qua leeftijd al lang geen kind meer zijn maar nog steeds hulp 
nodig hebben, de staf van het kindertehuis, de predikanten en huisarts van Cristuru 
Secuiesc, de burgemeester(s), de tolken. Het kost Magda en Leo moeite om het los te 
laten. Maar wanneer de gezondheid van Leo het toelaat gaan ze vast nog wel eens 
met de camper die kant op. 
Het startte allemaal op oudejaarsavond 1990 in Dippoldiswalde, een plaatsje in voor-
malig Oost Duitsland, de muur tussen Oost- en West Duitsland was net gevallen. Een 
groepje mensen uit de kerken in Schagen bood aan de gemeente in Dipps te onder-
steunen omdat men ook daar flink te kort gekomen was onder het DDR regime. Maar 
nee, men wilde er niets van weten. De plaatselijke predikant Wolf Dhäne was kort 
daarvoor in Roemenië geweest en had daar enorme armoede aangetroffen, speciaal 
buiten de grote steden. Hij vroeg om samen met Schagen een project in Roemenië op 
te zetten en daar het kindertehuis te adopteren. Direct bleek iedereen enthousiast. 
Kinderen zijn in Roemenië in arme gezinnen niet altijd gewenst. Zeker niet, wanneer ze 
ook nog niet lichamelijk en/of geestelijk gezond zijn. Autoriteiten schamen zich voor 
deze kinderen, ze stoppen ze maar liefst weg, uit het zicht zodat men niet met hun 
ellende geconfronteerd wordt. Nadat eerst een aantal “verspieders” polshoogte had 
genomen trok in 1991 een groep van 20 personen uit RK en Protestantse kerken in 
Schagen en 5 mensen uit Dipps naar Cristuru Secuiesc om het tehuis op te knappen. 
Alles werd meegenomen uit Schagen omdat ter plekke haast niets te verkrijgen was, 
dus eigen eten en bouwmateriaal ingeladen. Het jaar daarop gingen zelfs 30 mensen 
richting Cristuru Secuiesc. In de derde zomer kwam de klus klaar. Daarna kwam de 
nadruk te liggen op het kleden van de bewoners en de kwaliteit van de verzorging in 
het tehuis. Een aantal personeelsleden liep stage in Nederland bij s’Heeren Loo waar 
ook Noorderhaven een afdeling van is. 
 
Dertig jaar met hoogte- en dieptepunten en vele anekdotes. Naast Magda en Leo wa-
ren Wim en Gerda Bulens, Arie van de Berg, Hans Suurland, Sytze Fennema, Cees van 
Harskamp en natuurlijk Hans Leijdekkers vanaf het begin bij het project betrokken. Om 
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de communicatie te vereenvoudigen besloten Hans Leijdekkers en Wim Bulens om 
Hongaars te gaan leren, de voertaal in dat deel van Roemenië. Helaas heeft de groep 
niet zo lang meer van hun kennis kunnen profiteren. Dieptepunt was het verkeerson-
geluk in 1999 op de terugweg vanuit Cristuru, waarbij Kees en Mien Koenis omkwa-
men. Kees en Mien en ook Wim Bulens worden voor hun inzet op 1 november, Aller-
zielen, in Cristuru Secuiesc nog steeds geëerd en er is ook een speciaal monument bij 
het kindertehuis ter nagedachtenis aan hen. 
 
Ik noteerde bij Leo en Magda ook het volgende verhaal. Sinds 2007 is Roemenië lid 
van de Europese unie. Tot die tijd was het passeren van de grenzen in Oost Europa een 
crime. In de rij samen met de vele vrachtwagens, wachttijden tot 8 uur, en dan bij de 
grenspost aangekomen moest soms een deel van de auto’s voor controle leeggehaald 
worden. Toentertijd was het mogelijk om met het zichtbare Rode Kruis en de nodige 
papieren voorrang te krijgen bij de grensovergangen. Zo haalden zij bij de grens de 
lange rij wachtenden links in. Het lukte tot ergernis van de wachtende truckers. De 
actie ging bijna nog mis toen Hans Leijdekkers in zijn enthousiasme over het slagen 
van de actie ook nog op zijn mondharmonica “Tulpen uit Amsterdam“ ging spelen.  
De laatste kleding wordt nu gesorteerd door Magda. Lang deed ze dit met Gerda Bu-
lens totdat Gerda geblesseerd raakte. Het gaat Magda aan het hart te moeten stop-
pen. Een stukje van haar hart ligt in Roemenië bij al die lieve mensen die zij samen met 
Leo en al die andere Schagenezen is tegengekomen al die jaren. Maar het is niet an-
ders. 
U kunt blijven doneren. Het banknummer van de Stichting Schagen-Roemenië is NL17 
RABO 0138 3689 88. Tijdens de adventstijd kunt u kaarten kopen, bij de ingang van 
onze kerk. Daar zijn ook kaarten bij die de jongeren met een beperking in Cristuru 
gemaakt hebben. Ook zal zowel bij ons als in Dippoldiswalde nog regelmatig gecollec-
teerd worden voor de Stichting Schagen-Roemenie. Meer informatie is te vinden op de 
website van de stichting http://stichting-schagen-roemenie.nl  
 

VAN DE REDACTIE 

Wim Voorbraak 
Graag wil ik u het nieuw redactielid Wieb Koedijk voorstellen. Kerkbezoekers kennen 
Wieb als diaken. Wieb is ook voorzitter van de diaconie en lid van de kleine kerken-
raad, het feitelijke dagelijks bestuur van onze kerk. Wieb zijn uiteindelijke taak wordt 
die van eindredacteur. Na de inleverdatum van de kopij verzamelt redacteur Ada Jan-
sen-van Arkel alle kopij en maakt een eerste versie. De eindredacteur bekijkt deze 
versie kritisch, stelt vast of er essentiële stukken missen en trekt aan de bel bij schrij-
vers die nog iets moeten inleveren om het blad compleet te krijgen. Compleet bete-
kent dat de inhoud van het blad de juiste informatie moet verstrekken met betrekking 

http://stichting-schagen-roemenie.nl/
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tot alles wat in onze 
gemeente georgani-
seerd wordt in de 
periode tot het vol-
gende blad verschijnt. 
Zelf blijf ik bij ons blad 
betrokken als repor-
ter, interviewer, foto-
graaf. 
 
Van dit blad voeren 
we de eindredactie 
samen. Ik sluit niet uit 
dat we in de toekomst 
ook elkaar nog wel 
eens zullen vervan-
gen. Uitbreiding van 

de redactie was wel-
kom. De verschij-

ningsfrequentie van ons blad is hoog: je hebt als redactie net de distributie van een 
blad rond of je moet al weer gaan denken aan de inhoud van het volgende blad. 
Als redactie hebben we ook een eigen e-mailadres redactieonzekerk@pgschagen.nl. 
Alle door u naar dit mailadres verzonden mail komt bij de drie redacteuren binnen. 
Wilt u er zeker van zijn dat uw kopij wordt opgenomen in het blad, stuur het dan naar 
dit e-mail adres en niet naar ons persoonlijk.  
 

NIEUWS UIT EENIGENBURG 

Trudy Tuinstra 
 
Traditioneel is de zondag voor kerst het kerstfeest van de Eenigenburgers met mede-
werking van het Eenigenburger Gemengd koor en jong talent. Het wordt een sfeervol-
le middag. De aanvangstijd is drie uur, de kerk gaat open om half drie. Het wordt druk, 
dus als u mee wilt doen raden we u aan om op tijd te komen. 
 
25 december is het kerstfeest. De dienst begint om 10.30 uur. Voorganger in deze 
dienst is ds. Ubels. Medewerking wordt verleend door het Eenigenburger Gemengd 
Koor. In deze dienst nemen we afscheid van dhr. Ed van Loon als vaste organist van de 
kerken te Eenigenburg en Valkkoog. Hij heeft meer dan 50 jaar voor ons gespeeld in 
deze kerken.  

Wieb Koedijk, de nieuwe eindredacteur van Onze Kerk 
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Zondag 13 januari speelt Dark Rosie. Het concert begint om 15.00 uur, de deur gaat 
open om 14.30 uur. Dark Rosie maakt avontuurlijke akoestische muziek met een rijk 
palet aan instrumenten. Accordeon en gitaar klinken, maar ook mandoline, melodica, 
bouzouki, steelguitar en contrabas. De entree en de koffie en thee zijn gratis, na af-
loop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. 
 
De eerste lekendienst in 2019 wordt verzorgd door Johan en Trudy Tuinstra. De aan-
vang van de dienst is 10.30 uur. Het thema is “onderweg”. Het zou fijn zijn als we ook 
u mogen begroeten in de dienst. 
 
Ook in 2019 willen wij weer diensten verzorgen in Eenigenburg. We zijn hard op zoek 
naar sprekers, en naar muzikanten die de samenzang willen begeleiden of de dienst 
muzikaal willen opluisteren. Dit alles op vrijwillige basis, er staat geen financiële ver-
goeding tegenover. We hebben veel menskracht nodig. De diensten beginnen om half 
elf, de bedoeling is dat ze ongeveer 30 minuten duren en daarna is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. De diensten in ons kerkje zijn of in 
het kader van "kerk en kunst", of in het kader van "onderweg".  

De data zijn:  
 
17 februari, 17 maart, 7 juli, 14 
juli, 21 juli, 28 juli, 4 augustus, 
11 augustus, 18 augustus, 25 
augustus alleen musicus (orga-
nist oid) westfriese dienst en 17 
november. 
 
Voor Pasen en Kerst zijn de 
voorgangers bekend, muziek en 
zang is altijd welkom. 

Mocht u zelf een bijdrage willen leveren of andere musici weten of voorgangers, dan 
hoor ik dat graag van u via kerkeenigenburg@hotmail.com of 0224298101.  

MUZIEK IN EENIGENBURG 
In 2019 is er weer veel muziek in Eenigenburg. Enthousiaste musici verzorgen weer 
heel mooie en verrassende concerten in het kerkje op de terp uit de 14e eeuw. U bent 
van harte welkom op zondagmiddag, van 15.00 tot 16.00. Het prachtige gebouw, met 
o.a. een koorhek uit 1770, een preekstoel uit 1698, een luidklok uit 1535 en het unieke 

mailto:kerkeenigenburg@hotmail.com
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Schölgensorgel uit 1876 onderstreept nog eens de warme atmosfeer van de concer-
ten. De kerk gaat open om 14.30 uur. Als u verzekerd wilt zijn van een plaats is het 
raadzaam om op tijd te komen. Toegang, koffie en thee zijn gratis. Aan de uitgang is 
een collecte ter bestrijding van de onkosten.  

 
CONCERTEN JANUARI JULI 2019 

 

datum soort concert uitvoerenden 

13jan Akoestische mu-
ziek 

Dark Rosie maakt avontuurlijke akoestische muziek 
met accordeon, zang, mandoline, gitaar, bouzouki, 
steelguitar en contrabas. In een Cubaanse cadans via 
de Americana naar Edith Piaf... 

3 feb.  Nog even een verrassing 

24 feb Klezmer TOV Sfeervolle klezmermuziek behoeft geen nadere 
toelichting 

17 mrt Zang en piano Nico Sevenhuysen en Annelies Komen, bariton en 
piano, brengen klassieke liederen uit de romantiek ten 

gehore. 
 7 apr Zang fluit en piano Piafluza, Kom gezellig luisteren naar klassieke klanken 

van piano, stem en fluit. 

14 april Westfries/ de dijk Nes Coöperatie bezingt de wederwaardigheden van 
de liefde en diverse historische gebeurtenissen, van de 
strijd om het gebied binnen de Westfriese omringdijk 
tot het pionieren in de jonge Haarlemmermeerpolder. 

28 april Gitaar Ed Stokman. Het gaat bij dit concert om liederen ge-
maakt voor stem en gitaar op nederlandse gedichten. ( 
o.a. Kopland en Vasalis.) 

12mei Jazz Friends Een muzikale middag willen wij U bieden met 
nummers uit het "American Song Book " uitgevoerd in 
een "jazzy/swingende stijl ". 

9 juni Orgel en Fluit Dennis en Frank (fluit en orgel) Fluitend naar binnen, 
genieten van een mooi concert en fluitend weer naar 
buiten 

30 juni Orgel en hobo Thea Riesebos en Maud Sauer "Vrolijke muziek uit de 
barok voor hobo en orgel." 
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Wilt u uw auto parkeren aan één kant van de Surmerhuizerweg? Er zijn ook 12 par-
keerplaatsen langs het Kerkelaantje en één invalidenparkeerplaats bij de kerk. Wilt u 
de plaatsen bij de kerk vrijhouden voor mensen die echt slecht ter been zijn? 
Adres: N.H. Kerk Surmerhuizerweg 29 1744 JB Eenigenburg. Kerkeenigen-
burg@hotmail.com. Voor nadere info: 0224 298101  
 

VAN DE WERELDWINKEL 

Hans Nusink 

 
Novib-kalenders 
Voor Novib-kalenders en -wenskaarten kun je prima terecht in de Wereldwinkel Scha-
gen onder de toren op de Markt aldaar. Ook voor Kerstpakketten voor elk wat wils en 
elk budget is dit HET adres in de kop van Noord-Holland. 

RESTAURATIE ORGEL SCHAGEN 

Johan Tuinstra 
 
Het ophijsen van het walsraam naar de orgelzolder. 

Op maandag 21 november is de firma Bakker 
en Timmenga begonnen met de opbouw van 
het hoofdwerk in Schagen. Om te beginnen 
moest alles waar ze nu nog bij konden, 
schoongemaakt worden voordat het wals-
raam en de lade weer teruggeplaatst 
werden. Om de lade weer in het instrument 
te krijgen was een hele onderneming. 
Hij is eerst vervoerd op wieltjes via het invali-
denpad en de hoofdingang naar de kerkzaal. 
Daarna met een takelconstructie naar de or-
gelzolder gehesen en in het instrument ge-
plaatst. Het volgende wat stond te gebeuren 
was alle aansluitingen tussen toets en lade te 
herstellen.  
Toen dit gereed was kon men gaan controle-
ren of op iedere plek waar een pijp komt ook 
lucht komt als je de desbetreffende toets 
indrukt en een register opent. Ondertussen 
werden alle pijpen stuk voor stuk schoonge-
maakt en gecontroleerd op beschadigingen. 

Het ophijsen van  het walsraam naar 
de orgelzolder 

mailto:Kerkeenigenburg@hotmail.com
mailto:Kerkeenigenburg@hotmail.com
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We praten dan over vele honderden pijpen. Dit bij elkaar was ongeveer 3 dagen werk 
met 2 à 3 man. 
Als laatste moest het hele instrument opnieuw gestemd en geïntoneerd worden. 
Ook dit gebeurt pijp voor pijp en is een enorme klus. Hier is mee begonnen op 3 de-
cember. Op het moment van schrijven zit de eerste dag van stemmen erop en de ver-
wachting is dat het nog een dag werk is. 
Het instrument staat er weer picobello bij, alle ongerechtigheden en lekkages enz. zijn 
verholpen met dank aan de fa. B&T voor hun vakmanschap en meedenken. 
Het streven was om voor de Kerst het instrument weer in orde te hebben en dat is 
gelukt. 
Hierbij enige foto’s. 

 
De terugplaatsing van de onderdelen 
 

DE PRIVACY IN ONZE KERKGEMEENTE (DEEL 4) 

Huib Wagenaar telefoon: 0622489765 en 
 e-mail: gegevensbeschering@pgschagen.nl 
 
Hoe om te gaan met persoonsgegevens? 
Om met elkaar te communiceren moeten we in onze kerkgemeente veelvuldig gebruik 
maken van uw persoonsgegevens. Dat gebeurt met grote variatie in verscheidenheid 
en omvang. Denk maar aan Kerkbalans (alle leden) en de adressering van het kerkblad 
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(ongeveer 600 adressen) of de communicatie tussen predikant/pastor en kerklid. (1 op 
1). Bovendien zijn er meer dan 50 raden/commissies/taakgroepen/individuen binnen 
onze organisatie die met gebruik van persoonsgegevens onderling en/of naar anderen 
hun taken verrichten. Ook hier een grote verscheidenheid aan omvang en frequentie. 
Met elkaar een complex geheel om in het kader van de privacy alles in goede banen te 
houden! Je wil niet dat grote hoeveelheden vertrouwelijke persoonsgegevens op 
straat komen te liggen of op internet te koop worden aangeboden! 
Hoe hebben we dat voor de grootgebruikers georganiseerd in onze kerk? 
Allereerst zijn alle ambtsdragers en kerkleden volgens de PKN-kerkorde gehouden om 
zorgvuldig met de hun verstrekte vertrouwelijke gegevens om te gaan! 
Onze ledenadministratie is ondergebracht in het landelijk computersysteem LRP (le-
denregistratiesysteem van de Protestantse Kerk) en is alleen voor een kleine groep 
geautoriseerde personen toegankelijk.  
Voor de kerkbalans en het kerkblad wordt gebruik gemaakt van de adressen uit het 
LRP en een e-mailadressenlijst van leden die de informatie digitaal willen ontvangen. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van BCC, het e-mailadres is dan niet zichtbaar! Toegang 
tot die e-mailadressenlijst hebben alleen de redactie van het kerkblad en de secretaris 
College van Kerkrentmeesters. 
Spoedeisende informatie naar al onze leden vind, indien schriftelijk, plaats via adres-
sen uit het LRP en/of digitaal als BCC uit de e-mailadressenlijst.  
De volgende keer over hoe we omgaan met kleinschalig gebruik van persoonsinforma-
tie. 
Wordt vervolgd! 

ACTIVITEITENROOSTER DECEMBER-JANUARI 2018/2019 

 

 
 

2 januari woensdag inloopmorgen 10:00 uur Grote kerk

7 januari maandag Vergadering kerkrentmeesters db 14:00 uur Wulpenhof 3

13 januari zondag Akoestische muziek 15:00 uur Kerkje Eenigenburg

15 januari dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 20:00 uur Grote kerk

24 januari donderdag Kleine Kerkeraad 20:00 uur Grote kerk

4 februari maandag Vergadering kerkrentmeesters db 14:00 uur Wulpenhof 3

6 februari woensdag inloopmorgen 10:00 uur Grote kerk

12 februari dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 20:00 uur Grote kerk



ONZE 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

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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Grote	  Kerk	  (Ingang	  Markt)	   Markt	  23a,	  1741	  BR	  Schagen,	  tel.0224	  297	  860	  
	   Postadres:	  Postbus	  71,	  1740	  AB	  Schagen	  
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	   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	  
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(vrijwillige	  bijdrage).	  	  Dit	  rekeningnummer	  is	  ook	  voor	  collectebonnen!	  
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ADMINISTRATEUR	  
Mw	  B.	  Plak–van	  Oostwaard	   Middenweg	  476,	  1704	  BL	  Heerhugowaard,	  tel.072	  57	  27	  426	  

	  e-‐mailadres:	  pgschagen@nexite.nl	  
	  t e v e n s 	   v o o r 	   m u t a t i e s 	  
(verhuizing,	  geboorte,	  huwelijk	  en	  overlijden)	   

	  
Rekening	  PG	  Schagen:	  rek.nr.:	  NL30	  FVLB	  0699.946.433	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen.	  
Voor	  kerkelijke	  bijdragen:	  rek.nr.	  NL93	  FVLB	  0699.543.622	  t.n.v.	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen	  
(vrijwillige	  bijdrage).	  	  Dit	  rekeningnummer	  is	  ook	  voor	  collectebonnen!	  
	  
VOOR 	  ME E R 	   I N FORMAT I E 	   Z I E :	  www.pgschagen.nl	  en	  www.kerkopdemarktschagen.nl	  	  
	  

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	  	  
	  

 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.




