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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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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.
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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

 

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.

ZEGGEN WAT JE DOET, 
                 DOEN WAT JE ZEGT

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.
Pettemerstraat 14, 1823 CW Alkmaar. Tel. 072-2201462

VOOR VERKOOP OF AANKOOP VAN UW WONING
wim@goedvastmakelaars.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



   2  
  

 

VAN DE REDACTIE 

 
Voor u ligt de laatste uitgave van “Onze Kerk” van dit seizoen. Het weer buiten lonkt 
om erop uit te gaan. Velen zullen een vakantie buiten onze grenzen hebben geboekt.  
Deze uitgave bevat weer veel wetenswaardigheden en heeft voor elk wat wils. 
Daar de volgende uitgave in augustus zal verschijnen is het deel met kerkdiensten 
langer dan normaal. Wat eruit springt is de aankondiging van de U2-dienst, hieruit 
blijkt dat de kerk echt wel met de tijd mee kan gaan.  
We zijn nu al vele jaren één kerk, toch wil ik u opmerkzaam maken op het artikel over 
de voormalige gereformeerde kerk, ook interessant voor degene die niet uit die hoek 
afkomstig zijn. We hebben zelfs een artikel heet van de naald, het dauwtrappen dat op 
Hemelvaartsdag heeft plaatsgevonden. 
Bij deze uitgave vindt u ook, los ingevoegd, een acceptgiro en een toelichting van 
kerkrentmeester Wouter Vrolijk, waarin hij de jaarlijkse zomerinzameling voor het 
“bovenplaatselijk werk “uitlegt en aanbeveelt. De lezers van de digitale uitgave ont-
vangen acceptgiro en toelichting separaat in hun brievenbus 
Vanaf deze plaats wil ik u namens de redactie een fijne vakantietijd toewensen en 
hoop dat u ook tijd vindt om innerlijk tot rust te komen. 
 
  
Spreuk van deze maand : Er bestaat geen oplossing, omdat er geen probleem bestaat 
(Marcel Duchamp) 
 
Namens de redactie 
Wieb Koedijk 
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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;  

 
KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres:  
pknschagenzm@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:pknschagenzm@outlook.com
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:g.leijnse@quicknet.nl
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TER OVERWEGING 

Wik de Visser 

Samen sterk  

Steeds meer worden allerlei activiteiten in samenspraak georganiseerd. Samen is ‘IN’.  

Je wordt opgeroepen om er samen tegen aan te gaan. Let er maar eens op, als je de 
krant leest, of naar de TV kijkt.  

En natuurlijk is het ook zo, dat je samen meer kunt bereiken. Kijk maar naar wat er in 
de teamsport gerealiseerd wordt. Kijk naar het grote succes van AJAX. Momenteel 
worden in veel sportcompetities de kampioenen bekend. De analyses van kenners 
worden uitvoerig besproken. Naast alle technische en tactische aspecten is er één die 
steeds als een soort tovermiddel uit de hoge hoed komt.  

Dat is het woord ‘vertrouwen’. Vertrouwen in de ander en in elkaar.  

Zodat er tactisch in het veld wordt bewogen, zoals afgesproken. Dat de 1-2-tjes en 1-2-
3-tjes lopen als ingestudeerd. Dat alle afspraken worden nagekomen.  

En, komen daar nog grote individuele kundigheden bij. Ja dan kun je veel bereiken. 
Dan stijgt een team boven zichzelf uit.  

Maar steeds blijkt het ‘vertrouwen’ in elkaar het ultieme wapen.  

Als ik naar de discipelen van Jezus kijk, dan zie ik ook een team. Een groep mensen die 
zich om Jezus heen gevormd heeft om Hem te steunen en Zijn boodschap uit te dra-
gen naar alle mensen op hun pad.  

Maar uit de verhalen in de bijbel vlak voor en na de opstanding van Jezus blijkt, dat zij 
niet hebben begrepen wat Jezus heeft bedoeld met het ‘koninkrijk, dat zal komen’. Na 
zijn dood zijn ze volledig in verwarring. Er is verbijstering en onbegrip.  

Maar met Pinkster wordt het ze duidelijk. Dan ontvangen ze de ‘heilige geest’. Dan 
worden ze ‘samen sterk’ dan komt het vertrouwen terug. Dan gaan ze zonder Jezus 
‘samen‘ en later ook gescheiden verder.  
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Als gemeente vormen we ook een team van mensen. Samen willen we ook de bood-
schap van Jezus uitdragen en ook in onze gemeente vorm geven aan een stukje ‘ko-
ninkrijk op aarde’. Daar hebben wij elkaar allemaal bij nodig.  

Maar begrijpen wij elkaar? Kennen wij elkaar goed genoeg? Kennen wij elkaars sterk-
te? Weten wij waar ieders persoonlijke mogelijkheden liggen?  

Wij moeten ons in elkaar gaan verdiepen. Elkaar gaan vertrouwen. Wij moeten ver-
trouwen krijgen in elkaar als gemeente. Vertrouwen, dat het goed komt.  

Dan zullen wij in Schagen en elders in de wereld mogelijk een beetje meer van dat 
‘koninkrijk op aarde’ realiseren. Dan wordt 1+1 misschien wel 3.  

Samen sterk !  

Ik wens u goede Pinksterdagen met geloof in de Geest, vertrouwen, hoop en liefde.  

KERKDIENSTEN 

Zondag 9 juni 2019, 1e Pinksterdag 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. van der Bom, doopdienst 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Zending, Kerk in Actie 
Organist  Caroline Schaap 
Gastvrouw  Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer  fam. van der Woude 
Er is “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerkerk 

Maandag 10 juni 2019, 2e Pinksterdag 
RK. St. Christoforuskerk, oecumenische dienst 
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom e. a. 

Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Em. Pastoor J. van der Stok 
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Woensdag 12 juni 2019  
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Em. Pastoor J. van der Stok 

Zondag 16 juni 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   E.J. Tillema, Schagerbrug (kanselruil) 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Diaconie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastheren   Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Coby Taal 
autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg: 
10.30 uur Lekendienst met Trudy en Johan Tuinstra 

Woensdag 19 juni 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Ds. A. Blokker, Callantsoog 

Zondag 23 juni 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Drs. J. Prij Jr., Rotterdam 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Wereldvluchtelingendag 
Organist  Hans Stehouwer 
Gastvrouw  Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Ger Dekker 
autovervoer  fam. Schenk 
Er is “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerkerk 

Woensdag 26 juni 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor E. Moltzer 
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Zondag 30 juni 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. K.H. Ubels, hoofdlegerpredikant, veteranendienst 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   JOP zomercollecte 
Organist  Jan Zwart 
Gastvrouw  Anneke Visser 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
autovervoer  fam. de Visser 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 3 juli 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   dienst vervalt 

Zondag 7 juli 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Pastor Mw. L. Kooiman, themadienst, 
 afsluiting van het jeugdwerkseizoen 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie (Children our future) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
autovervoer  fam. van Zanten 
Er is “Kom in de kring”, kindernevendienst en tienerkerk 

Muziektuin 
19.00 uur  U2-dienst met Ds. A. de Boer, Winkel  
                         U2two (coverband) 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Onderwegkerk met Adriaan Rodenburg en Jan Zwart 

Woensdag 10 juli 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Pastor Mw. L. Kooiman 



   8  
  

Zondag 14 juli 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Drs. G. Scholten, pastor NW Ziekenhuis Den Helder 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist  Caroline Schaap 
Gastheer   Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Jos en Maria Vogelsang 
autovervoer  fam. Nicolai 
Er is crèche  

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Onderwegkerk met Jan Schrijver en Hanneke Muntjewerf 

Woensdag 17 juli 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Em. pastoor J. van der Stok 

Zondag 21 juli 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte   Diaconie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Dick Broekema en Therese Coret 
autovervoer  fam. van der Woude 
Er is crèche  

Kerkje Eenigenburg  
10.30 uur   Onderwegkerk, met pastoor Jan van Diepen en het inzingkoor van 
de RK Petrus en Pauluskerk uit Den Helder 
 

Woensdag 24 juli 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   dienst vervalt 
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Zondag 28 juli 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. W. Nijkamp, Julianadorp 
1e collecte   Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte   Stichting Exodus 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastheer   Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Gerrit en Jelly Leijnse 
autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche  

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Onderwegkerk met Marianne Hamers en Frans Seijdell 

Woensdag 31 juli 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   pastoor E. Moltzer 

Zondag 4 augustus 2019 
Kerk Schagerbrug 
9.30 uur   Ds. H.R. Hummelen, Egmond Binnen 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Diaconie 
Organist  Caroline Schaap 
Gastvrouw  Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Gerda Mackenbach en Anneke van Dijk 
autovervoer  fam. Schenk 
Er is crèche  

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Onderwegkerk met Wik de Visser en Huib Wagenaar 

Woensdag 7 augustus 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   dienst vervalt 

Zondag 11 augustus 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A. Blokker, Callantsoog 
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1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte   Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Organist  Sebastiaan Schippers 
Gastvrouw  Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetiën en Ineke Bakker 
autovervoer  fam. de Visser 
Er is crèche  

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Onderwegkerk met Ina Slot en Jacob Stam; dienst in het Westfries! 

Donderdag 15 augustus 2019, Maria ten hemel opneming 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur  Em. pastoor J. van der Stok 

Zondag 18 augustus 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. P. van Ankeren, Wognum 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte  Birma, genoeg rijst voor iedere dag 
Organist  Caroline Schaap 
Gastheer   Dirk van de Plas 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
autovervoer  fam. van Zanten 
Er is crèche  

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Onderwegkerk met Jan en Annelies Komen 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
9 juni (Pinksteren)  Johannes 20:19-23/Hand.2  Getuigen van Jezus  
16 juni   Johannes 3: 1-21    Opnieuw geboren  
23 juni   Lucas 8: 26-39    De demonen verliezen de strijd  
30 juni   Lucas 9: 51-62    Jezus volgen  
7 juli    Lucas 10 : 1-20    Jezus stuurt 72 leerlingen op pad 
 
Jeugdwerk in de zomervakantie: 14 juli t/m 25 augustus 
Tijdens de zomervakantie is er geen Kom in de Kring, Kindernevendienst en Tiener-
dienst. Wel gaan we als jeugdteam weer proberen elke zondag crèche aan te bieden. 
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Ook de oudere kinderen zijn hier dan welkom, zij kunnen instromen op het moment in 
de dienst waarop normaal gesproken de kindernevendienst start. Dit zal worden aan-
gegeven. Voor hen ligt er eventueel apart materiaal in de crèche om mee te werken.  
Houd hiervoor even de website in de gaten, een enkele keer lukt het niet om alle zon-
dagen te ‘bemensen.’  
 
 

AANKONDIGING VAN DOOP 
Arie Jan van der Bom 
 
In de kerkdienst op 1e Pinksterdag zal Fabian Dudink worden gedoopt. Fabian is zoon 
van Bram & Janneke Dudink-Lucas en broertje van Tobias.  
 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
OECUMENISCHEGESPREKSGROEP 
 
Op dinsdag 11 juni is de volgende gesprekskring in de Grote kerk.  
We beginnen om 13.30 uur. Het thema is: Uw wil geschiede. 
Mocht u interesse hebben dan bent u van harte welkom.  
 
BIJBELGESPREKSGROEP 
  
Op woensdag 3 juli is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote kerk  
We beginnen om 14.00 uur. Het thema zal zijn: De tien woorden. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
OUDEREN- GESPREKSGROEP 
 
Op dinsdag 9 juli zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
Het thema zal zijn: Groen geloven. 
 
Als we doorgaan met het uitputten van de aarde, zetten we de toekomst van de vol-
gende generaties en de hele planeet op het spel. Of niet? 
Graag gaan we samen daarover in gesprek. 
Iedereen is van harte welkom.  
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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 StijlvolPersoonlijk en StijlvolP

• 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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MEELEVEN 
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 

Wij leven mee met familie Van Ketel. Op 11 mei overleed op 88-jarige leeftijd Rinus 
van Ketel. Na een periode van ziek zijn moest hij loslaten die hem lief en dierbaar wa-
ren. Op 17 mei hebben we afscheid van hem genomen in een dankdienst voor zijn 
leven in de Grote kerk. Hij was een zeer betrokken gemeentelid en velen zullen hem 
missen.  

Wij wensen Ada, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte in de tijd die komt en dat 
zij zich gedragen mogen weten door Gods liefde.  

Wij leven mee met Geert Bakker. Na een ziekenhuis opname waarin er veel zorg was 
om de gezondheid van Geert mocht hij maandag 27 mei weer naar huis en hopen dat 
hij thuis verder zal kunnen herstellen. Wij wensen hem en zijn vrouw Roelie veel sterk-
te en Geert van harte beterschap toe.  

WERELDWINKEL 
Hans Nusink 
 

Kunstzinnig gecombineerd, beelden uit 
Mexico in de Wereldwinkel Schagen  
    
Er zit een mooi verhaal achter de beelden 
van vrouwen die nu in de Wereldwinkel in 
Schagen staan. In 2009 kregen Roberto en 
Etta, uit Mexico, het idee om mooie ex-
pressieve beelden te maken. Etta, een 
ontwerpster, en Roberto, een specialist in 
het werken met klei. 
Hun samenwerking werd een groot suc-
ces en inmiddels is het bedrijf uitgegroeid 
tot een werkplaats waar 16 mensen on-
der goede omstandigheden en met veel 
plezier werken. Het is een rustige werk-
plek met veel licht, ruimte en goede ven-
tilatie. De werknemers zijn veelal vrou-
wen die weinig kansen op de arbeids-
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markt hebben en intern opgeleid worden. Een goed voorbeeld van een mooi en suc-
cesvol bedrijf in de Derde Wereld van wie de Wereldwinkels hun artikelen betrekken. 
Het proces om te komen tot een beeld gaat als volgt: één van de vrouwen heeft een 
idee. Dat wordt verder uitgewerkt in een prototype, waarvan één of zo nodig meerde-
re mallen worden gemaakt. De klei, gewonnen in de buurt, wordt er in gedrukt. Na 
een halve dag drogen wordt het model uit de mal verwijderd en de details handmatig 
aangebracht. Daarna droogt het beeld gedurende een week buiten in de schaduw, uit 
de wind om kromtrekken en scheuren te voorkomen. Vervolgens wordt het beeld 
gedurende vijf uur in een elektrische oven gebakken. De volgende stap is het aanbren-
gen van een dunne laag pasta die gladgeschuurd wordt om de oppervlakte egaal te 
maken. Hierover komt een grondlaag van olieverf die drie dagen moet drogen. De drie 
lagen aflak, die vervolgens worden aangebracht, geven dynamiek aan het beeld. Door 
het vele handwerk zijn geen twee beelden gelijk. Ieder beeld heeft zijn eigen uitstra-
ling en karakter. 
Een heel ander soort aar-
dewerk zijn de schalen uit 
Tunesië. Even decoratief 
zijn de grappige bouwsels 
gemaakt van zwerfhout op 
het Indonesische eiland 
Bali. Ook van hout zijn de 
scooter en motor afkom-
stig uit Thailand. Heel ver-
fijnd en kunstzinnig ogen 
de natuurstenen beelden 
ook uit Thailand en Kenia. 
Wil je vrouwen uit slop-
penwijken in een stad in 
Peru steunen, kun je de tassen, groot of klein, kopen. Genoeg keuze aan leuke en ori-
ginele cadeaus voor elke gelegenheid en elk budget in de Wereldwinkel onder de kerk-
toren op de Markt in Schagen. 
 
Mocht je zo gegrepen zijn door de artikelen en het doel van de Wereldwinkel dat je 
een bijdrage wilt leveren aan het verwezenlijken ervan; wij zoeken nl. mensen die ons 
winkelteam willen versterken. Hiervoor kun je contact opnemen via 0224 – 212191. 
 
Kijk voor meer informatie over de winkel en het daar werken op: 
www.fairwinkelschagen.nl 
 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/
http://www.wereldwinkelschagen.nl/
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VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 

Er was een vergadering met de voltallige kerkenraad op 22 mei. Een samenvatting:  

Uitnodiging Gemeenteavond 5 juni!  

Als kerkenraad hebben we diverse vieringen en bijeenkomsten, m.n. de paascyclus, 
maar bijvoorbeeld ook het kampeerweekend dat in 2018 plaatsvond, besproken. 
Graag willen we ook met u deze, en andere onderwerpen zoals het pastoraat, met u 
bespreken op 5 juni in onze kerk. Op deze avond zullen ook de financiën kort aan bod 
komen. Let op: eerder is 28 mei gecommuniceerd, maar door een conflicterende re-
servering op die datum is de gemeenteavond verplaatst naar 5 juni!  

Bij deze alvast van harte uitgenodigd voor deze gemeenteavond!  

Goedkeuring Jaarrekening College van Kerkrentmeesters (CvK) 

Wouter Vrolijk lichtte namens het CvK de jaarrekening voor 2018 toe:  
- De jaarrekening voor 2018 kent een positief resultaat van 28.000 euro. Mede door 
restauratie van het orgel is de som van baten minus lasten negatief, maar door een 
incidentele baten en onttrekking aan de voorzieningen is de jaarrekening positief, zo-
als voornoemd. 
- Bij het algemene beeld: jaarlijks wordt er 45.000 euro afgeschreven op waardering 
kerkgebouw. Deze waardering is gebaseerd op de lening bij het Weeshuis, die de le-
ning met dito bedrag jaarlijks afschrijft.  
- Bij de begroting was voorzien dat de predikant wat eerder gekomen zou zijn. Ten 
opzichte van de financiële begroting resulteert dat in een financiële meevaller.  
- Er is sprake van een lage beurskoers in het 2e halfjaar 2018. Dit resulteert in een 
ongerealiseerd koersverschil (ruim 19.000 euro). Inmiddels is de beurs weer bijgetrok-
ken en is dit koersverschil sterk afgenomen.  
- Ondanks voornoemde beursresultaten is er toch door verkoop een koerswinst gerea-
liseerd van ca 16.000 euro. Dit is geboekt onder “incidentele baten”; “incidenteel”, 
omdat CvK niet structureel handelt in aandelen.  
- Er is 300.000 euro naar het SKG (stichting kerkelijk geldbeheer) gegaan, in deposito 
voor 3% rente 
- Tenslotte is er een overgang naar een nieuw, financieel administratiesysteem ge-
bruikt, onder de naam: FRIS. 
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- Dit nieuwe boekhoudsysteem heeft enkele gevolgen de Balans: de bestemmingsre-
serve (fonds) valt onder het eigen vermogen. De voorzieningen vallen nu onder het 
vreemd vermogen. 
- Voor dit jaar geldt nog: het orgelfonds is nog geboekt als bestemmingsreserve, het 
onderhoud van gebouwen als ‘voorziening’. 

De jaarrekening is formeel goedgekeurd door de vergadering met dank aan het CvK. 
De jaarrekening zal aan de gemeente worden voorgelegd op 5 juni.  

Goedkeuring Jaarrekening College van Diakenen ( CvD ) 

Ger Dekker lichtte namens het CvD de jaarrekening toe: de jaarrekening kent een posi-
tief saldo van circa 15.000 euro.  

Dit saldo is lager dan eerdere jaren, vooral door een hoger aantal giften. Ook is de 
collecte een aantal malen verdubbeld door de diaconie.  

Er is aanzienlijk meer pachtopbrengst gerealiseerd in 2018, vooral door enkele nieuwe 
contracten. De jaarrekening is goedgekeurd door de vergadering met dank aan het 
CvD. De jaarrekening zal aan de gemeente worden voorgelegd op 5 juni.  

Verzoek 4-5 mei  

Er is tenslotte gesproken over een bijdrage vanuit onze kerk aan de herdenking op 4 
mei in Sint Maarten. Zoals eerder geschreven in het kerkblad: voorheen gaf de Gere-
formeerde Kerk Dirkshorn hieraan een bijdrage, maar door de wijziging van de kerk-

grens (Sint Maarten valt nu 
onder de PG Schagen sinds 
2017) is dit verzoek bij onze 
kerk gekomen.  

De vergadering heeft beslo-
ten dat we jaarlijks een 
krans bij de herdenking op 4 
mei in Sint Maarten zullen 
bekostigen. Dit gebeurt 
namens de ‘Protestantse 
Gemeente Schagen’ en de 
vergadering besluit dat de 
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kosten hiervoor bij toerbeurt naar CvD en CvK gaan. De kranslegging wordt uitgevoerd 
door vertegenwoordigers van de PG Schagen, waarbij het de voorkeur heeft dat dit 
bekende gezichten zijn voor Sint Maarten. 
Daarnaast zullen de voorzitter en de scriba ervoor zorg dragen dat er elke twee jaar 
(dus de ‘even’ jaren) iemand in Sint Maarten komt spreken namens de PG Schagen op 
4 mei. De krans werd dit jaar gelegd door Jan Mechielsen. 

VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collectes. 

Collecte diaconie 9 juni Collecte Kerk in Actie (Pinksterzending) 
Bijbelverspreiding op Chinese platteland 

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, 
waaronder de White Yi. Van de 60.000 mensen die tot deze groep behoren zijn er 
40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun 
identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal 
kunnen lezen. Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White 
Yi ook een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de 
Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar, ze werken nu aan het Ou-
de Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Met de Pinksterzendingscollecte 
maakt u onder meer mogelijk dat ook de rest van het Oude Testament vertaald wordt.  

Collecte diaconie 23 juni Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Vergeten vluchtelingen in Nigeria. 
 
Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij 
vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria 
zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun hui-
zen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie 
biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen 
met lokale kerken stimuleren we daarnaast moslims en christenen om samen te wer-
ken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamen-
lijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ont-
staat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.  

Collecte diaconie 30 juni Jop Zomercollecte Op school het geloof ontdekken 
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Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit 
in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die 
samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bij-
voorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij gods-
dienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij 
mee over de identiteit van de school. Jop, Jong Protestant, ondersteunt kerken en 
scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe 
samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend 
materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met een collecte, zodat meer kinderen 
de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken. 

Collecte diaconie 7 juli Collecte Stichting The Children: Our Future Hulp aan kinderen 
in Oeganda  
 
De stichting zorgt ervoor dat ongeveer 60 kinderen naar school kunnen gaan. De stich-
ting betaalt niet alles maar het bedrag wat de verzorgers zelf niet kunnen bijdragen. 
Dit zorgt ervoor dat de verantwoording bij de verzorgers ligt. De kinderen zijn wees, 
half-wees of komen uit gebroken gezinnen. 
 
Collecte diaconie 28 juli Collecte Stichting Exodus 
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op 
eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen 
woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Samen met Gevangenenzorg Neder-
land en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder 
criminaliteit. Zo worden ex-gedetineerden in een van de elf Exodushuizen via een 
woon- en werkprogramma geholpen hun leven weer op te bouwen. Meer dan 1.600 
vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in deze Exodushuizen, 
bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan 
een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-
gevangenen en hun familieleden. 
 
Collecte diaconie 11 augustus Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat) 
Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika 
 
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in 
gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare 
school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt 
Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. 
We geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook 



   19  
  

bieden we bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, 
kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze 
nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen 
onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.  

TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 

Op 11 mei overleed in de leeftijd van 88 jaar  

Marinus van Ketel - Rinus 

Hij werd geboren in 1930 in een gezin van 7 kinderen in Haarlem. Na de oorlog ging hij 
naar de ambachtsschool waar hij timmeren leerde, maar switchte naar elektrotech-
niek. Zijn eerste baan was op 16-jarige leeftijd bij het PEN, het elektriciteitsbedrijf, 
waar hij ook altijd is blijven werken. Wel heeft hij zich in de loop van de jaren opge-
werkt d.m.v. studie en avondopleidingen. Hij trouwde, na een verkering van vier jaar, 
met Ada de Haas en zij gingen in Schagen wonen. Na een aantal verhuizingen kwamen 
zij te wonen aan de Mauvestraat. Zij kregen samen 3 kinderen. Rinus en Ada gingen 
kerken in Bethel. Na enige jaren toen de fusie met de grote Hervormde kerk, niet 
doorging, verhuisden Ada en hij naar de Nederlands Hervormde Kerk op de Markt. 
Rinus kreeg een steeds ruimere blik en was zeer geëngageerd. Van IKV tot neutronen-
bom, en van wereldwinkel tot de cantorij. Rinus was altijd zeer betrokken. Als je er-
gens bij hoort dan doe je er iets voor. Zo stond hij in het leven.  

De kerkelijke gemeente was een belangrijke inspiratiebron voor Rinus, samen zingen, 
samen in gesprek en met elkaar op vakantie. Op een gemeentereis naar Griekenland 
mochten we met elkaar Rinus zijn 80e verjaardag vieren. Prachtig hoe we met elkaar 
genoten van het samen zijn wat ook voor Ada zo belangrijk was.  

De laatste jaren waren ook goede jaren en ze waren dankbaar zo lang samen te kun-
nen zijn. Enige tijd geleden verhuisden zij naar de Handelsstraat en daar hoopten zij 
nog een poosje samen te mogen wonen. Het geheugen van Ada werd minder, maar 
met liefde zorgde hij voor haar en zij voor hem. Helaas hoorde Rinus vorig jaar dat het 
niet goed ging met zijn gezondheid. De laatste weken verbleef hij in het Hospice. Het 
was moeilijk alles los te laten, te weten dat je van iedereen van wie je hield afscheid 
moest nemen. Kinderen, kleinkinderen familie en vrienden kwamen bij hem en lang-
zaam raakte zijn lichaam op.  
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Wij namen afscheid van hem in de Grote Kerk. De cantorij, waar hij jaren bij heeft ge-
zongen, was aanwezig en de gemeente was verdrietig nu hij er niet meer is. Er was 
altijd een grote verbondenheid met Rinus en Ada. We lazen Psalm 71:3 hun trouw-
tekst: `Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan`. Ook lazen we 
over de liefde. Die liefde die Rinus mocht ervaren en mocht uitdelen.  

Aan die liefdevolle God mogen we Rinus toevertrouwen. Wij hopen dat Ada, Harm-
Jan, Arjen en Leonie, Astrid, Sara, Tom, Laura, Alex, Mare, Thijs, Susan, Paulien en Roel 
zich mogen troosten aan de goede herinneringen aan hun man, vader en opa Rinus 
van Ketel. 

U2 ROCKDIENST IN MUZIEKTUIN SCHAGEN 

Op zondag 7 juli kan in de Muziektuin genoten worden van live-muziek van U2. Op de 
bühne dan de voortreffelijke U2-coverband U2two, waarvan ook kenners vinden dat 
zij het geluid van de echte U2 uiterst dicht benaderen. Daarbij heeft zanger Sam Kra-
mer een stem, die nauwelijks van die van Bono te onderscheiden is en heeft hij ook de 
looks, al is hij wel wat langer dan de echte.  

Inhoudelijk zijn de liedjes van U2 sterk idealistisch van aard, waarbij duidelijk te mer-
ken is waar de bron ligt van de inspiratie: in het christelijk geloof. Hun teksten bevat-
ten veel bijbelcitaten en gebedselementen. Dit bracht ‘rockdominee’ Jan Andries de 
Boer, predikant in Winkel, er al meer dan 13 jaar geleden toe de muziek van U2 in de 
kerk te brengen. Zijn eerste ‘U2-dienst’ vond in maart 2006 plaats in Broek op Lange-
dijk, waar hij toen dominee was. De dienst trok sterk de aandacht en De Boer werd 
vervolgens overal in Nederland uitgenodigd om U2-diensten te houden. Al gauw werd 
de disco-installatie ingeruild voor een echte band. Na een paar jaar samen te hebben 
gewerkt met U2NL werkt hij intussen al tien jaar samen met U2two. Hun eigen versie 
van ‘One’ is op YouTube wereldwijd al 4,5 miljoen keer bekeken.  

Een dienst op een ponton in een gracht van Sneek ter gelegenheid van de Sneekweek 
was in 2017 de eerste keer dat De Boer en U2two midden in de stad een dienst hiel-
den. De dienst was georganiseerd door de gezamenlijke kerken daar en trok zo’n 1000 
enthousiaste bezoekers. Ook zijn ze al diverse keren op Terschelling geweest ter gele-
genheid van het Oerol-festival.  

De dienst waarmee ze naar Schagen komen is een nieuwe, die op 8 juni in première 
gaat in Veenklooster en waarmee ze op 16 juni op Oerol zullen staan en op 11 augus-
tus in Sneek. Het is de zesde compleet nieuwe U2-dienst sinds De Boer ermee begon. 
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Hij heet ‘Vision over Visibility II – En toch…’. Het is een soort vervolg op de derde 
dienst, die ‘Vision over Visibility’ heette, naar een zinsnede uit een U2-song uit 2009. 
‘Vision over Visibility’ is een oproep om bij het maken van onze keuzes het visioen te 
laten gaan vóór het nu waarneembare. Sinds 2010 is dat wat we in de wereld waar-
nemen er niet beter op geworden. Het geweld is toegenomen, in de samenleving ra-
ken groepen steeds meer van elkaar verwijderd en bijna iedereen is ervan overtuigd 
dat we steeds heftiger weer zullen gaan krijgen als het roer niet flink omgaat. Maar of 
dit ook zal gebeuren is de vraag en het aantal mensen dat daar niet in gelooft neemt 
toe. Dat dit ook een wissel trekt op je geloofsvertrouwen was wat U2 betreft al te 
merken op hun vorige album ‘Songs of Innocence’. Het nieuwe werk op ‘Songs of Ex-
perience’ is een poging om de moed erin te houden of deze te hervinden. Het is nu 
nog nodiger dan ooit om te blijven dromen - van dingen die kunnen. En dat wel dege-
lijk in de kracht van het geloof. En dat is dan ook de boodschap van deze nieuwe 
dienst, die gezamenlijk wordt georganiseerd door de protestantse gemeenten van 
Winkel, Schagen, Zijpe, Krabbendam, Harenkarspel en Callantsoog. Er is een collecte. 
De toegang is vrij.  

Zondag 7 juli, 19:00 Muziektuin, Loet 10, Schagen 

Groeten uit Schagen 
Wim Voorbraak 
 

 
 
 
Kortgeleden kreeg ik van een gemeentelid een ansichtkaart aan met “Groeten uit 
Schagen”. De kaart was te voorschijn gekomen bij het “ontspullen”, een favoriete be-
zigheid van mensen die kleiner willen gaan wonen. Op de kaart een foto van een ge-
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bouw met, wat later zou blijken, maar een korte geschiedenis: de gereformeerde 
Ontmoetingskerk. 
De uitgever vond het niet belangrijk genoeg om de naam van de kerk het op de kaart 
te vermelden. Waar-
schijnlijk was het de 
fotograaf vooral om te 
doen te laten zien dat 
Schagen naast die 
twee oude kerken 
Schagen ook een hy-
permodern kerkge-
bouw kende.  
Velen van u hebben 
vast nog wel een her-
innering aan deze 
kerk. Wat zijn er veel 
acties geweest om 
uiteindelijk de 7,5 ton 
– in guldens- bij elkaar 
te brengen om een 
nieuw kerkgebouw te 
kunnen bouwen als 
vervanging voor de kerk in Cornelis Bokstraat. Vele anderen, waaronder onze gemeen-
teleden die op het Mondriaanpark wonen weten misschien geen eens dat zij op een 
plek wonen waar nog niet zo lang geleden een kerk stond. 
 
Citaat Schager Courant van 3 november 1975 
Onder overgrote belangstelling, de kerk was voor deze gelegenheid te klein, heeft Ds 
G.H. Schouten uit Delfzijl, tot voor enkele maanden predikant in Schagen “zijn” nieuwe 
kerk ingewijd. Het thema van de dienst was uit Psalm 127, het eerste vers: ”wanneer 
de Heer het huis bouwt enz. De preek had als thema “Woningbouw voor Jeruzalem” 
(Efese 2:21-22). Het orkestje stond onder leiding van dhr. G. Snip, het zangkoortje werd 
geleid door dhr. D. Korf. Organist was dhr. A. Gootjes. 
 
Begin 1997 blijkt na de afsluiting van het “Samen op weg proces” het niet haalbaar om 
zowel de Ontmoetingskerk als de Grote Kerk op de Markt te handhaven. De Ontmoe-
tingskerk wordt verkocht, nog een jaar biedt ze onderdak aan de christelijke basis-
school de Ark, daarna volgt sloop. 
Volgens de overlevering is de “eerste steen”, zie foto van het leggen van die steen, bij 
de sloop van de kerk gered door wijlen Leen Dwarswaard. Niemand weet echter wat 

De eerste steen wordt gelegd door de 2 oudste kerkleden 
Gootjes en Fokkema (rechts). Derde van links: Lammert de 
Vries 
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er later mee is gebeurd. Misschien bewaart u de steen wel in uw schuurtje? Graag een 
seintje. 

Zo kan het gebeuren dat er eeuwen aan een kathedraal gebouwd wordt, maar dat er 
in Schagen binnen 25 jaar een kerk gebouwd en afgebroken wordt. 

  

 
Foto John Oud, Vzl. Zijper Museum 

 
JONGENSKOOR UIT LONDEN BEZOEKT WEST-FRIESLAND 
Louise Kooiman 
 
Topkoor uit Engeland - Temple Church Boyschoir - bezoekt Westfriesland 
Iedereen kent het jongenskoor van Kings College uit Cambridge.  
Het jongenskoor van de Temple Church in Londen is van hetzelfde zeer hoge niveau. 
Zij hebben opgetreden van Australië tot de Verenigde Staten van Amerika en komen 
van 24 -26 juli drie optredens verzorgen in Westfriesland. 
 
Het koor is verbonden aan de Temple Church , een absoluut prachtige kerk, verscholen 
in een rustige wijk achter Fleetstreet. De kerk dateert uit 1185 en herbergt graven van 
Tempelridders en komt voor in “De Da Vinci Code” van Dan Brown.  
Hier wordt al eeuwen de lat voor koormuziek heel hoog gelegd. De jongens oefenen 
dagelijks en de muziek is ingebouwd in hun schoolopleiding. 
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“Het is goed voor de jongens, voor de samenhang en de samenklank om af en toe een 
korte tournee te hebben”, aldus dirigent (Choirmaster) Roger Sayer. “We zijn enkele 
jaren geleden al eens in Nederland geweest en daar is een band ontstaan. Via onze 
contacten hebben we drie mooie kerken gevonden waar we graag willen zingen: Enk-
huizen, Monnickendam en Schagen”.  
Het Temple Church Boyschoir zingt die typische prachtige Engelse kathedraalmuziek 
o.a. van Händel, Britten en Stanford en ook koorwerken van Bach, Mendelssohn en 
Fauré. 
 
Een buitenkans om dit koor in onze eigen omgeving te horen. 
26 juli  19.30 uur Schagen – Grote Kerk 
De concerten duren ongeveer anderhalf uur en de entree is €10,- 

 
Dauwtrappen in het Zwanenwater, zie volgende pagina 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjclqyaz8XiAhUJDOwKHYfdAmwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.templechurch.com/&psig=AOvVaw36jMTfkX4xCITgK3x10sCj&ust=1559386735295467
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GRASMUS, FITIS, RIETZANGER, NACHTEGAAL, FREEK EN BERNARD 
KENNEN ZE ALLEMAAL! 
Wim Voorbraak 
 
Dagblad Trouw kopte deze week: “Met Hemelvaart dauwtrappen: in het oosten doen 
ze het nog”. Nu, ik kan de redactie van de krant aanvullen, óók in Schagen gebeurt het 
nog. Dit jaar al weer voor het derde jaar! Het begon dit jaar met een beetje motregen, 
maar al gauw werd het droog. Aan het eind van de wandeling van bijna twee en half 
uur begon zelfs de zon te 
schijnen. Onder leiding 
van de onze gidsen Freek 
Kalsbeek en Bernard Lucas 
wandelden we rond een 
van de meertjes in het 
Zwanenwater. Regelmatig 
werd gestopt bij weer een 
speciale orchidee of een 
bepaald soort gras. Vooral 
in de vochtige gebieden 
groeien de meest bijzon-
dere planten. Maar ook in 
het Zwanenwater is de 
invloed van de droge zo-
mer van vorig jaar goed te merken. 
 
In de struiken en boven ons vele verschillende vogels, groot en klein, allemaal direct 
herkend door Freek en Bernard. Het waren vandaag vooral zwaluwen, aalscholvers en 
kneuen die rondvlogen. Andere vogels hoorden we wel maar bleven verborgen in het 
riet. Spectaculair, direct aan het begin van de wandeling waren de – in een holle 
boom- jonge spechten die door vader en/of moeder specht van voedsel werden voor-
zien. 
 
Inmiddels weten we het verschil tussen de 3 zwaluwsoorten die Nederland kent en 
kan Louise Kooiman moeiteloos het gezang van de fitis herkennen. Ik wandelde zelf 
een tijdje op met Dirk van de Plas en verbaasde me over zijn kennis van de natuur. Als 
bollenkweker in ruste sta je toch een stuk dichter bij de natuur dan iemand die oud is 
geworden in de stad met alleen een tuin en een paar vogelhuisjes. Louise Kooiman en 
Arie Jan van der Bom verzorgen 2 keer tijdens de wandeling een kort meditatief mo-
ment 
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Zo hadden 30 gemeenteleden waaronder een 6-tal kinderen een vroeg maar ook inte-
ressante start van de Hemelvaartsdag. De wandeling werd afgesloten met een ontbijt 
in de Grote Kerk. 
 
TAAKGROEP LEREN EN DOEN  
Rik Laernoes 

Excursie naar fototentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht over de Bible 
Belt.  

Vermoedelijk in september- als datum hebben we voorlopig donderdag 19 september 
afgesproken - bezoeken we een bijzondere expositie over de leefwereld en de ge-
schiedenis van de bevindelijk gerefor-
meerden. Nadere mededelingen volgen. 

IN DE VOETSPOREN VAN VADER 
Wim Voorbraak 
 
Deze maand een gesprek met één van onze 
koster- vrijwilligers over de kostertaken op 
zondag: Evert Meyer. Na de pensionering 
van Kees van Treuren als koster, is als op-
lossing voor het kosterwerk op zondag 
besloten om vrijwilligers te werven. Na het minder beschikbaar zijn van Leo Witte, zijn 
er 4 vrijwilligers als kosters over Evert Meyer, dezelfde Kees van Treuren maar nu als 
vrijwilliger, Hans Suurland en Jasper Visser. Daarnaast zijn Adriaan Rodenburg en Rik 
Laernoes koster tijdens uitvaartdiensten.  
Het meedraaien van Evert is toch wel bijzonder. Hij woont in Rotterdam, is dus geen 
gemeentelid, toch koster. Het kosterwerk heeft hij als het ware van jongs af meege-
kregen. Vader Cor is jarenlang , samen met moeder Johanna, koster geweest in de 
toen nog Nederlands Hervormde kerk op de Markt. We hebben dan over de periode 
dat Ds. van Bork predikant was. Toen Evert door Jan Prij gevraagd werd als 
“hulp”koster voelde het daarom vertrouwd. Het bleek ook te combineren met zijn 
werk in Amsterdam en zijn regelmatige bezoek aan moeder. 
Het kosterwerk begint op zondagmorgen rond kwart oever 8 met het toegankelijk 
maken van de kerk, het rechtzetten van de stoelen en met het te voorschijn halen van 
het zilverwerk. Vervolgens wordt het juiste liturgische kleed opgehangen, wordt het 
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geluid en de microfoons gecheckt. Twintig 
minuten voor aanvang gaat de klok luiden. 
Bij de aanvang van de dienst wordt de ge-
luidsopname gestart. Tijdens de dienst houd 
hij de buitendeur in de gaten en checkt hij op 
“laatkomers”of erger. Ook checkt hij of de 
stem van de voorganger goed doorkomt. For-
meel behoort het koffiezetten ook tot de ta-
ken van de hulpkoster. Maar deze worden 
waargenomen door Truus Folkertsma. Alleen 
wanneer Truus er niet is komt de koster zelf in 
actie. 
Gemiddeld één keer in de vier weken ben je 
als hulp koster aan de beurt, begreep ik van 
Evert. 
(Hulp) kosters zijn ook gevraagd, samen met 
anderen kerkleden een AED training te volgen. 
AED staat voor Automatische Externe Defibril-
lator. Dit om in te kunnen grijpen wanneer er 

iemand binnen de kerk een hartstilstand krijgt. 
Zo’n apparaat is bij de ingang van de Hans 
Leijdekkerszaal aanwezig. 
 
 
ACTIVITEITENROOSTER JUNI-JULI-AUGUSTUS 2019 

 

11 juni dinsdag Oecomenische gespreksgroep 13:30 uur Grote Kerk
11 juni dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 20:00 uur Grote Kerk
12 juni woensdag Bijeenkomst bezoekmededwerkers Diaconie 19:30 uur Grote Kerk
3 juli woensdag Bijbelgespreksgroep 14:00 uur Grote Kerk
4 juli donderdag Westfriese markt/Dag van de oude ambachten 09:00 uur Grote Kerk
4 juli donderdag Kleine kerkenraad 20:00 uur Grote Kerk
7 juli zondag U2 Rockdienst in muziektuin 19:00 uur Muziektuin
8 juli maandag Vergadering kerkrentmeesters 13:30 uur Wulpenhof 3
9 juli dinsdag Ouderen gespreksgroep 14:00 uur Grote Kerk
11 juli donderdag Westfriese markt/Dag van de dans 09:00 uur Grote Kerk
18 juli donderdag Westfriese markt/Dag van het dier 09:00 uur Grote Kerk
25 juli donderdag Westfriese markt/Dag van de klederdracht 09:00 uur Grote Kerk
26 juli vrijdag Temple Church Boyschoir 19:30 uur Grote Kerk
1 aug donderdag Westfriese markt/Dag van het theater 09:00 uur Grote Kerk
8 aug donderdag Westfriese markt/Gastdag in de open lucht 09:00 uur Grote Kerk

Evert toont de foto met zijn vader 
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EEN BIJBEL UIT 1774 
Rechtsonder een sterk verkleinde afbeelding van een inlegvel uit een oude bijbel die in 
onze kerk is aangetroffen. Toenmalig predikant Abraham Koning heeft in 1774 bij de 
invoering van de nieuwe berijming van de psalmen een gedicht gemaakt waarvan de 
regels beginnen met de letters van SCHAGEN 
 
Singt nu vrolijk, roemt Gods eer, 
Comt en buygt u voor hem neer, 
Heiligt nu de Nieuwe Psalmen 
Aan de Alderhoogsten Heer 
Gy ó Schagen moet dan galmen 
En met Sem en Orgel ’t zaam 
Nu, nu Loowen ’s Heeren Naam 
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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	  	  
	  

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.



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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