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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.
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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!	  
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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
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VAN DE REDACTIE 

 
Terwijl de zon mij naar buiten probeert te lokken, heb ik mij toch achter mijn compu-
ter gezet om het redactioneel werk aan de voor u liggende uitgave ten uitvoer te 
brengen. Ik denk dat de meeste van u nog van een welverdiende vakantie genieten. 
Maar het nieuwe seizoen staat voor de deur, hiervan kunt u lezen op de volgende 
bladzijden. Daarnaast is er tussen het vorige nummer en dit nummer veel gebeurd 
waarvan verslag wordt gedaan. Mocht u nog een vakantie willen plannen dan verwijs 
ik u naar het artikel over de reis naar Georgië en Armenië. Over vakanties gesproken, 
twee van onze gemeenteleden (Ad Bouterse en Magda Travaille) zijn van plan om naar 
Indonesië te gaan. Ze gaan daar ook met een missie, waarvoor u ook een financiële 
bijdrage kunt leveren. 
Dat brengt mij op missie, Marleen Anthonissen keert terug uit Israël. Zij zal daar ver-
slag van doen op 15 september in de morgendienst.  
Een andere missie is welke de stichting Schagen-Roemenië zich ten doel stelt. Ook 
hierover kunt u lezen.  
In het artikel van Arjan Plomp kunt u lezen wat er op de laatste gemeenteavond be-
sproken is. Als u hier, vanwege wat voor reden, niet was kunt u toch lezen wat de 
plannen zijn en als u iets mist of het er niet mee eens bent dan kunt u contact opne-
men met de scriba. Laat van u horen zodat we een levende gemeente kunnen zijn. 
Mocht u zichzelf voor de gemeente nuttig willen maken dan kunt u in menig artikel 
lezen dat u zich ergens bij aan kunt sluiten. Vele handen maken licht werk, en hoe 
meer mensen zich aanmelden des te groter het gemeenschapsgevoel. 
 
Tot slot zoals u van mij gewend bent de spreuk van de maand. 
Laat het ideaalbeeld van de mens u niet een keurslijf zijn wat u beperkt in uw vrij-
heid.  
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 

Ide Wolzak 

Compassie: erbarmen en sociale rechtvaardigheid  

Een van onze kennissen die aan de Open Universiteit psychologie studeerde vroeg mij 
haar te helpen bij het maken van een afstudeerwerkstuk over de betekenis van het 
begrip transcendentie in een postchristelijke samenleving. Nou, begin er maar aan; je 
maakt het jezelf niet makkelijk met het kiezen van zo’n onderwerp, waarschuwde ik 
haar.  

Bij die eindopdracht was verplichte literatuur opgegeven over ethische beginselen 
vanuit verschillende levensovertuigingen. Daaronder ook twee hoofdstukken uit een 
boek van een joodse auteur, Jonathan Sacks: Leven met verschil; menswaardige ver-
scheidenheid in een tijd van botsende culturen. Ik had nog nooit van de man gehoord, 
maar deze kennismaking was een schot in de roos. Rabbi Jonathan Sacks is emeritus 
opperrabbijn van Groot-Brittannië en schrijver van een aantal uitermate boeiende 
boeken. Dit boek is, zoals hij zelf zegt, een pleidooi om tolerant te zijn in een tijd vol 
extremisme: “Te lang zijn de bladzijden van de geschiedenis besmeurd door bloed 
vergoten in de naam van God”.  

In één van de hoofdstukken die tot de opgegeven literatuur behoorde legt rabbi Sacks 
uit dat Mozes in de thora de basis heeft gelegd voor een sociale staat waarin diepe 
armoede en vernederend gebrek onbekend zouden zijn. God geeft daartoe instructies 
aan Abraham en zijn nakomelingen in Genesis 18:17-19:  

17 En de Heere dacht: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? 18 Abraham 
immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle 
volken der aarde gezegend worden; 19 want Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden 
zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden bewaren door ge-
rechtigheid (tzedaka) en recht (mishpat) te doen, opdat de Heere aan Abraham vervul-
le wat Hij over hem gesproken heeft. (NBG 1951)  

De twee kernbegrippen in dit fragment zijn volgens rabbi Sacks, mishpat en tzedaka. 
Mishpat betekent strafrecht, vergelding, de regel van de wet, onpartijdig toegepast; 
de schuldige wordt gestraft, de onschuldige vrijgesproken; zonder dat is een vrije sa-
menleving niet mogelijk. Tzedaka daarentegen verwijst naar een minder rechtlijnige 
toepassing van de rechtspraak, naar compassie, mededogen. Het is een moeilijk te 
vertalen term omdat het twee tegengestelde begrippen combineert, nl.: barmhartig-
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heid en recht. Tzedaka betekent zoiets als sociale rechtvaardigheid. Daarmee is God 
actief betrokken op de politieke en economische structuur van de samenleving, zoals 
bv. is verwoord in Ps. 146: 7-9. En zoals blijkt uit de regels die voor de hoofdzakelijk 
agrarische samenleving werden meegegeven: op de 7de dag worden alle economische 
en politieke regels opgeschort, bij het oogsten moet voldoende blijven liggen voor de 
armen, in het 3de en 6de jaar moet een tiende van de oogst aan de hongerigen wor-
den gegeven, in het 7de jaar moet de grond braak liggen en al wat er zonder arbeid 
opkomt is voor iedereen en alle openstaande schulden worden kwijtgescholden. En 
dan na 7 maal 7 sabbatsjaren, in het 50ste jaar, breekt het jubeljaar aan, waarin ieder 
wat hij ooit, om wat voor reden dan ook, heeft moeten afstaan aan anderen, weer 
terugkrijgt (Lev. 25).  

De bedoeling van tzedaka is een falend economisch systeem te corrigeren ten gunste 
van de slachtoffers daarvan. Daar kan het volgens Rabbi Sacks ook ons toe inspireren.  

Zouden we een streven naar een basisinkomen voor iedereen kunnen beargumente-
ren vanuit een vertaling van deze regels naar onze tijd? Lijkt me interessant en span-
nend. Maar laten we in ieder geval maar heel voorzichtig en terughoudend zijn met 
het spreken over een “joods-christelijke” traditie waarop de waarden en normen van 
onze (westerse) Nederlandse samenleving gebaseerd zouden zijn.  

KERKDIENSTEN 

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 
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Woensdag 21 augustus 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Ds. A. Blokker, Callantsoog 

Zondag 25 augustus 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte   Kerk (jeugdwerk Schagen) 
2e collecte   Diaconie 
Organist  Hans Stehouwer 
Gastvrouw  Gerda Mackenbach 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Lies van Eijsden 
autovervoer  fam. Nicolai 
Er is crèche  

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur   Onderwegkerk 

Woensdag 28 augustus 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   pastoor E. Moltzer 

Zondag 1 september 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. van der Bom en pastor Mw. L. Kooiman, startdienst kerke-
lijk werk 
1e collecte   Kerk (energiekosten) 
2e collecte   Diaconie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjan Poley 
autovervoer  fam. van der Woude 
Er is crèche  

Woensdag 4 september 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   pastoor Mw. L. Kooiman 
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Zondag 8 september 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. J.C. den Hertog, Alkmaar, Nationale Ziekendag 
1e collecte  Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte  Vrienden van Magnushof 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastheren  Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 
autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 11 september 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   pastor J. van der Stok 

Zondag 15 september 2019 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. van der Bom, “binnenhaaldienst”Marleen Anthonissen 
1e collecte   Kerk (Energiekosten) 
2e collecte   Kerk in actie Zending 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer  fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 18 september 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp-Baas 

Het is nog vakantie, maar binnenkort start het nieuwe schooljaar. Dat voelt toch altijd 
weer een beetje als een nieuw begin: andere klas, andere juf of meester, misschien 
een hele nieuwe school, nieuwe schriften en boeken. Alle sport- en andere clubs gaan 
weer van start en ook in de kerk maken we weer een begin met alle activiteiten. Eerst 
de startzondag op 1 september: een dienst bedoeld voor jong en oud met allerlei acti-
viteiten. Een goed begin dus!  
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Na deze ‘aftrap’ gaan we in september aan de slag met een flinke serie over de profeet 
Samuël en later ook koning Saul, die wel tot begin november duurt. Het is een verhaal 
met flink wat bijzondere en soms spannende gebeurtenissen!  

Voor nu genieten we nog even van de vakantie, maar we kijken er ook naar uit jullie 
allemaal weer te zien en jullie vakantie verhalen te horen. Tot gauw!  

1 september  STARTZONDAG  
8 september  1 Samuël 1:1-2:10 De geboorte van Samuël  
15 september 1 Samuël 2:11-36 Eli’s zonen leven slecht  
22 september  GEEN NEVENDIENST: OECUMENISCHE DIENST IN RK KERK  
29 september  1 Samuël 3 De HEER roept Samuël  
 

STARTDIENST 2019 
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 

Op 1 september is er een startdienst in de Grote 
kerk. Het zal een actieve dienst worden waar we 
met elkaar vol energie het nieuwe seizoen ingaan. 
Veel kinderen en jongeren maken ook weer een 
nieuwe stap naar een volgende groep of school. En 
die vervolgstap kost altijd weer energie. Uiteraard 
geldt het voor ons allemaal en altijd is er weer een 
nieuwe uitdaging: in je werk, in je relatie, in het 

kerkenwerk.  

Het thema van de dienst is: David en Goliath. Rondom dit thema zijn er allerlei activi-
teiten. Na de dienst is er gelegenheid om samen met elkaar te eten. Iedereen is van 
harte welkom. 

Achter de schermen is een groepje gemeenteleden inmiddels druk bezig om vorm te 
geven aan deze dienst. Aan de startzondag van dit jaar zal binnen het thema een crea-
tieve draai gegeven worden. We zijn op zoek naar gemeenteleden, al dan niet met 
creatieve talenten, die zou willen helpen om een korte, eventueel uitgewerkte, activi-
teit te begeleiden. De dienst is voor alle leeftijden. We hopen er een feestelijke och-
tend van te maken zodat we gesterkt door elkaar weer van start kunnen gaan! Voor 
meer informatie of opgave graag mailen naar ds. Arie Jan aj.van.der.bom@gmail.com 
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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
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GEMEENTEREIS NAAR ARMENIË EN GEORGIË 2020 
Louise Kooiman 
 

Gemeentereis naar Armenië en Georgië: Verleden, Heden en 
Toekomst.  

Volgend najaar 2020 zal er vanuit Schagen, bij voldoende deelna-
me, een gemeentereis naar Armenië en Georgië worden georga-
niseerd. Het is een bijzondere en interessante bestemming en 
mocht u interesse hebben ga dan mee. Bezoek eeuwenoude kerk-
jes en kloosters, wandel door prachtige antieke steden, dwaal 

door oude rotssteden en ervaar pure gastvrijheid. En ook de natuur komt aan bod; de 
eeuwige sneeuw op de ruige bergtoppen van de Kaukasus en de Araratberg, het hoog-
gelegen Sevanmeer, diepe kloven en ja, zelfs het ‘Zwitserland van Armenië’. Proeven 
van wijnen, oude opgravingen ontdekken, meer te weten komen over Stalin die in 
Georgië ter wereld kwam… één grote culturele en historische verrassing.  

Sinds 1990 is Armenië weer een zelfstandig land. De geschiedenis en verhalen gaan 
echter veel verder terug. Ontdek de vitaliteit van het hui-
dige Armenië en laat u meevoeren naar vroegere tijden. 
Het verhaal van de Kerk gaat hier terug naar 301. Beleef 
het nog altijd levende geloof van de Armeniërs, geniet 
van de prachtige natuur en het zicht op de Bijbelse berg 
Ararat. Iedere bestemming heeft zijn Verhaal. Zo ook het 
fascinerende Georgië waar het Verhaal van de Vroeg-
christelijke kerk ook voor u gaat leven. Ver weg in de Kau-

kasus op de scheidslijn tussen Europa en Azië ligt Georgië. Een prachtig en uniek land 
waar elke gast als ‘een geschenk van God’ ervaren wordt. Een land van tegenstellin-
gen; niet in woorden te vatten, maar om zelf te ervaren! Georgië: een beetje Europa, 
een beetje Azië.  

Kortom: Op onze tocht zullen we gastvrije mensen ontmoeten die ook heerlijke maal-
tijden voor ons zullen bereiden, zullen we machtige en prachtige natuur ervaren op de 
hoogvlaktes en bergen en worden we in de oudste bouwwerken van de wereld uit de 
christelijke cultuur geïnspireerd en ontroerd door zang, beelden, spiritualiteit en ver-
bondenheid.  

Op vrijdagavond 1 november is er een informatieavond in de Grote kerk op de Markt. 
Om 19.30 uur in de HLzaal. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom.  
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MEELEVEN EN FELICITATIES 
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 

Wij leven mee met familie Teitsma. Op 16 juli overleed op 85 jarige leeftijd Rob Teits-
ma. Na een periode van ziek zijn moest hij loslaten die hem lief en dierbaar waren.  

We hebben afscheid van hem genomen in een dankdienst voor zijn leven in de Grote 
Kerk. Wij wensen zijn vrouw Janny, zijn kinderen en kleinkinderen veel liefde en kracht 
in de tijd die komt en dat zij zich gedragen mogen weten door Gods liefde.  

Wij leven mee met Ide en Jeannette Wolzak, Julianastraat 88, ’t Zand. Er is zorg om de 
gezondheid van Ide, en wij wensen hem sterkte met alles wat er op hem afkomt. Ook 
wensen we Jeannette geduld en energie met haar gezondheid. Beiden van harte be-
terschap toegewenst.  

We leven mee met Joep Gootjes, Jacob Marisstraat 13, 1741JS, Schagen. Joep is opge-
nomen geweest in het ziekenhuis en heeft een zware operatie moeten ondergaan. Hij 
is nu weer thuis. Wij wensen hem en zijn vrouw Annie en hun gezin veel sterkte en 
Joep van harte beterschap toe.  

Wij leven mee met Wilke Vos, Vlierstraat 6, Schagen. Wilke heeft een verdrietig be-
richt gekregen over haar gezondheid. En naast de zorg die zij heeft voor haar man Kees 
is het nu ook belangrijk dat er aandacht is voor haar. Zij heeft veel lieve mensen om 
zich heen in deze periode en dat is belangrijk voor haar en Kees.  

Dat zij zich allen gedragen mogen weten door Gods grote Liefde. Mocht u hen een 
kaartje van medeleven willen sturen kan dit uiteraard.  

Wij feliciteren Mart en Greet Kruijff, Grote Sloot 470, Oude Sluis. Op 17 Juli waren zij 
50 jaar getrouwd. Zij hebben dit op meerdere momenten met hun dierbaren kunnen 
vieren. Dat zij nog jaren samen mogen genieten van elkaar en van de mensen die om 
hen heen staan.  

Veel mensen gaan met vakantie of zijn al weg geweest. Echter niet iedereen kan dit 
doen vanwege ziekte of ouderdom of misschien vanwege de financiën. Wij wensen 
allen thuis en in binnen- of buitenland een goede zomer toe.  
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WERELDWINKEL 
Hans Nusink 

Kleurrijke producten in de Wereldwinkel Schagen  

Een blikvanger zijn de handgemaakte en -
geverfde sjaals uit India. Kleurrijk en van zijde. 
Andere kleurrijke en handgemaakte producten 
zijn de mozaïekschalen afkomstig van het In-
donesische eiland Bali. Een eiland met ook 
kleurrijke inwoners. Dat is terug te zien in de 
schalen. Elke drie jaar ontwikkelt de producent 
samen met de Nederlandse importeur een 
nieuwe collectie. De schalen zelf worden ge-
maakt op het buureiland Lombok. De binnen-

zijde van de schaal wordt in een basiskleur geverfd. Ook het glas wordt gekleurd voor-
dat het in stukjes wordt gesneden. Zo ontstaat een bijzondere versmelting van kleuren 
in het mozaïek. Het hele proces is handmatig, zodat geen enkele schaal hetzelfde is.  

Noemenswaard is ook het serpentine 
beeld gemaakt in Zimbabwe. Een unieke 
creatie lijkend op een vogel die uit een 
schelp geboren wordt. Het is een bees-
tenbende in de Wereldwinkel. Op de 
schappen ligt ook een fel gekleurde sala-
mander afkomstig uit Mexico.  

Genoeg keuze aan leuke en originele ca-
deaus voor elke gelegenheid en elk bud-
get in de Wereldwinkel onder de kerkto-

ren op de Markt in Schagen. Mocht je gegrepen zijn door dit verhaal en het winkel-
team wil komen versterken, welkom! Je kunt dan contact opnemen via 0224 – 212191. 
Kijk voor meer informatie over de winkel en het daar werken op: 
www.fairwinkelschagen.nl 

ACTIE: GROTE SCHOONMAAK KERK 
Annemarie Voorbraak 
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Het duurt nog even voor het nieuwe seizoen aanbreekt. Al een paar jaar geven wij de 
kerk een grote schoonmaakbeurt in september. Ook dit jaar gaan we weer aan de 
gang. Als u een paar uurtjes over hebt dan bent u op 18 september van harte welkom 
om ons te helpen. We beginnen om 9.30 uur met koffie en natuurlijk wat lekkers. 
Daarna gaan we de taken verdelen. Koper poetsen, zilver poetsen. Ramen lappen, 
zolder opruimen, keukenkastjes van binnen en buiten soppen, in de hal vallen veel 
ramen en lampen te lappen en zelfs buiten kan er onkruid tussen de tegels worden 
gewied. Doet u mee? De kerkrentmeesters zijn u zeer erkentelijk. Alvast hartelijk 
dank!  

VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 

In de afgelopen periode was er een gemeenteavond op 5 juni en een vergadering van 
de kleine kerkenraad op 5 juli. Een samenvatting:  

Op de gemeenteavond zijn allereerst de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en 
de diaconie besproken. De hoofdpunten zijn in een eerder verslag reeds samengevat. 
Bij de discussie en vragen nog het volgende:  

- De diaconie is betrokken bij het Noodfonds van de gemeente Schagen. Het blijkt dat 
hier niet erg veel gebruik van wordt gemaakt.  
- Niet iedereen is bekend met het Bregmanfonds. Hierover volgt nog een toelichting 
van de diaconie in een volgend kerkblad.  
- Er is nog enige tijd gesproken over calamiteiten, ontruimingsplannen en vluchtwe-
gen. Hoewel bij veel activiteiten de Markt aan de zuidzijde nadrukkelijk wordt ge-
bruikt, is de kerk ook toegankelijk aan de noordzijde (waar gewoonlijk crèche wordt 
georganiseerd). Deze uitgang is een belangrijke nooduitgang en kan ook gebruikt wor-
den als toegang voor hulpdiensten bij calamiteiten. De kerkrentmeesters zijn voorne-
mens een ontruiming te gaan oefenen, ergens in het komend najaar.  
- Overigens bleek tijdens de kermis de toegang aan de noordzijde wel te zijn geblok-
keerd. Deze blokkades zijn nog tijdens de kermis (deels) opgeheven, maar zijn wel 
aanleiding om de wethouder op dit punt aan te schrijven. In de laatste vergadering is 
besloten dat een (nieuwe) brief zal worden verstuurd richting gemeente Schagen om-
trent de ruimte nabij de toegangshekken van ons kerkgebouw tijdens de kermis: dit 
kan ruimer en moet veiliger zijn, onzes inziens.  
- Er was nog een vraag omtrent de verzekering van ons gebouw, die niet direct beant-
woord kon worden, namelijk voor welk bedrag de Grote Kerk is verzekerd. De door 
Donatus geaccepteerde herbouwwaarde is € 9.082.200  
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Op de vergadering is het volgende besproken:  

- De opkomst op de gemeenteavond was niet zo hoog. We willen dit als kerkenraad 
beter inplannen en daarom alvast wat data voor in uw agenda: zondag 5 januari 2020 
van 11 – 13 uur, nieuwjaarsbijeenkomst en gemeenteavond op woensdag 3 juni 
2020 van 20-22 uur.  
- De doop van Zefanja Eliza van den Burger, dochter van Bas en Cindy van den Burger 
is ingeroosterd voor 3 november a.s. Deze viering zal een interkerkelijk karakter heb-
ben, door bediening samen met Monica Wildeboer van de Christoforusparochie. He-
laas zijn we er niet in geslaagd deze dienst eerder te plannen, door uiteenlopende 
beschikbaarheidsproblemen. We willen als kerkenraad het heilig avondmaal, eveneens 
voor deze datum ingepland, verplaatsen.  
- Onze predikant Arie Jan van der Bom zal in de 1e helft van 2020 deelnemen aan de 
(verplichte) permanente educatie van de PKN. Dit zal een aanzienlijk deel van zijn 
(werk)tijd kosten. Daarnaast is het voornemen van de PG Callantsoog om hem voor 1 
dag per week aan te stellen als predikant, zeker ook om het pastoraat aldaar op te 
vangen. In samenspraak met onze kerkrentmeesters zal dit in de vorm van een deta-
chering vanuit onze gemeente zijn.  

Op de gemeenteavond is, na de pauze, in groepjes gepraat bij een zestal vragen uitge-
schreven op flap-overs. Het commentaar van de gespreksdeelnemers is hierop ge-
plaatst en op een later moment konden deelnemers markeren met welke standpunten 
ze het eens of oneens zijn. Het resultaat van de verschillende vragen en bijbehorende 
opmerkingen is als volgt samengevat, tezamen met besluiten van de kerkenraadsver-
gadering:  

Samenvatting Flap 1 – Kampeerweekend  
Centrale vraag: Bij een vorige gemeenteavond vond men een kampeerweekend wen-
selijk. De opkomst in september 2018 was niet zo hoog. Waarom niet?  

 

Eens met standpunt Oneens
Het weer was bar en boos (op vrijdag en zaterdag) 1 1
Kamperen op zich leuk, voor wie nog kan/wil 1 -
Weekend te lang/geforceerd. We kunnen beter zonder 1 3
Niet iedereen heeft kampeermiddelen of wil nog tevoorschijn hale - -
Wat meer programmavoorbereiding is wenselijk 1 -
Liever een (droge) kampeerboerderij 2 -
Mag stoppen / houd niet van kamperen - -
Meer activiteiten (speurtochten etc) aanbieden 2 -
Gezamenlijk avondeten wenselijk 3 -
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In de laatste kerkenraadsvergadering is besloten om een separate voorbereidings-
commissie te vragen om een kampeerweekend te organiseren. Deze commissie moet 
ook wel de vrije hand krijgen om een leuke invulling te geven aan het kampeerweek-
end. Er is dus geen besluit genomen omtrent mogelijke accommodaties.  

Samenvatting Flap 2 – Pasen  
Centrale vraag: Nieuwe invulling van Paascyclus. Wat vinden we ervan?  

 
De vergadering van de kerkenraad heeft besloten om al deze informatie door te zetten 
naar de Taakgroep Liturgie.  
 
Samenvatting Flap 3 – Sedermaaltijd  
 
Centrale vraag: Voorstel om dit elke twee jaar op woensdag te vieren (was eerder 
Witte Donderdag). Wat vinden we van dit voorstel? 

 
Bij deze flap zijn twee extra opmerkingen geschreven over waarom je dit zou moeten 
vieren, juist op de donderdag. Hier heeft niemand verder commentaar op gegeven.  

Al het commentaar overwegende, lijkt het de vergadering van de kerkenraad goed om 
dit uit te gaan voeren, zoals is voorgesteld, dus om dit op woensdag om de twee jaar 

Eens met standpunt Oneens
Prima; doorgaan! 4 -
Paaswake lezing te lang/stilte te kort/stiltes in de 6 uur dienst te kort 2 -
Wel wat lang van 6-11 / teveel, diensten mogen korter / dienst van 1 uur 3
kwartier is te lang - -
Buffet prima; complimenten 1 -
Paasdienst was te lang. Zeker met en voor kinderen 1 -
Kinderen meer bij dienst betrekken 2 -
Palmpasen was goed/leuk 2 -
Instapmomenten positief 1 -
Voedselbank project goed; volhouden! 3 -
Totale lengte te lang 1 -
Eerste deel mag korter; meer tijd voor ontbijt 1 -
Tableau vivant erg leuk 2 -
Geen avondmaal op 1e Paasdag 1 -
Dienst 9.30u: meer feest / muziek 1 -

Eens met standpunt Oneens met standpunt
Goed voorstel. Evaluatie na 1e keer -
Graag op donderdag (valt samen met laatste avondmaal) 3 1
Goed idee op woensdag ipv sobere maaltijd 3 -
Seder is geen christelijke traditie - 1
Van mij hoeft helemaal geen sedermaaltijd gevierd te worden 3 -
Graag elk jaar op woensdag vieren 2 1
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te gaan vieren.  
 
Samenvatting Flap 4 – Pastoraat  

Centrale vraag: Genoeg bezoek vanuit de kerk?  

 
De vergadering wil deze informatie doorzetten naar de Taakgroep Pastoraat.  
 
Samenvatting Flap 5 – Leren  
Centrale vraag: Is er behoefte aan een “leerhuis”?  

 
De vergadering wil deze informatie doorzetten naar de Taakgroep Leren & Doen.  
 
Samenvatting Flap 6 – Eredienst  
Centrale vraag: Wat vind je goed aan de eredienst en wat zou je graag anders willen?  

Eens met standpunt Oneens met standpunt
Meer nazorg na het eerste bezoek bij ziekte 1 -
Bezoek op verzoek van gemeenteleden 2 -
Groot huisbezoek/groepen 3 1
Meer onderling pastoraat bijvoorbeeld: kennismakingsspel,
behoeftepeiling, “groet maken” voor gemeenteleden wijksgewijs. 1 -
Dominee is altijd welkom 2 -
Het is bekend dat er behoefte is, maar niet iedereen maakt dit 
kenbaar. Daar is weinig aan te doen, goed opletten als gemeenteleden 2 -

Eens met standpunt Oneens met standpunt
Geen behoefte aan 1 -
Wel een filmavond 3 1
Mis moderne theologische verklaring rondom preken A.J 1 2
Onderwerpen: bijvoorbeeld vergelijken 4 evangeliën, het O.T, 
Bijbelstudie, dialoog leerhuis en gespreksgroep verbonden met 
maatschappelijke vraagstukken 1 -
Initiatieven uitstekend 1 -
Werk overdag blokkeert deelname, inventariseer kans/behoefte
gespreksgroep in de avond 3 -
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De kerkenraadsvergadering heeft ook deze opmerkingen vrij uitgebreid besproken, 
maar er valt niet zomaar een duidelijke actie uit te halen. We geven deze opmerkingen 
vooral mee aan onze voorgangers.  

We kijken als kerkenraad terug op een geslaagde gemeenteavond: hoewel de opkomst 
niet zo groot was (circa 30-35 personen), was het enthousiasme en de bereidheid om 
commentaar te geven er niet minder om! Als u, op basis van de vragen en commenta-
ren, nog wat opmerkingen kwijt wilt, dan kan dat uiteraard bij een van de kerken-
raadsleden, maar ook per mail naar scriba@pgschagen.nl  

TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman 

Op 16 juli overleed in de leeftijd van 85 jaar  

Robijn Teitsma – Rob. 

Rob Teitsma wordt op 24 augustus 1933 te Haarlem geboren als derde in het gezin van 
vier kinderen, als zoon van Jan en Neeltje Teitsma. In 1938 verhuisde het gezin naar 
Schagen wegens het werk van vader. En gingen zij wonen aan het Noord. Begin jaren 
’50 gaat Rob Teitsma werken bij de Grondmij. Hij kreeg echter tbc en is een poos ziek 
geweest. In die periode leerde hij elektrotechniek en heeft dit later in zijn leven goed 
kunnen gebruiken. Want daarna ging hij werken bij Nic Snaas, een wit- en bruingoed 
handelaar. Hij trouwde op 3 juni 1960 met Janny de Geus en na enige tijd verhuizen zij 

Eens met standpunt Oneens met standpunt
Terugkeer groene boekje 1 5
Zingend geloofsbelijdenis terug in de dienst 3 2
Lezen van de wet terug in de dienst 1 2
Ruimte voor jong en oud is goed 2 -
Minder jargon (houd rekening met buitenstaanders 1 1
Houd de tijd goed in de gaten 1 -
Wat kun je met de preek in de week die voor je ligt 1 -
Preek soms te filosofisch 2 3
Preken uitstekend 4 -
Dienst Caravagio ging te diep, liever over Rembrandt 1 1
Meer samenzang met de cantorij als de cantorij mee doet 2 -
Gezongen Votum 1 -
Voor de dienst instuderen van onbekende liederen 1 -
Erg goed aan de dienst van AJ vd Bom voor de dienst: hier gaat
het over,preek en uitleg en voor de zegen een korte samenvatting 6 -
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naar de Spoorlaan 9 te Schagen. Daar werden Janny, Marina en Nanette geboren. Een 
grote passie voor hem was de natuur en muziek, jarenlang lid van het oratorium en 
ook voorzitter. Hiervan heeft hij heel veel kunnen genieten en is altijd betrokken ge-
bleven. Helaas kreeg hij in 1982 ontslag, omdat de zaak waar hij werkte ging sluiten. 
Dit was een moeilijke periode in zijn leven maar hij kreeg daarna een baan als conciër-
ge bij de Rijks Scholen Gemeenschap (RSG). Hij beschouwde deze baan als de mooiste 
die hij heeft gehad. Een behulpzame en betrokken man die met veel plezier klaar 
stond voor collega’s en leerlingen.  

In 1999 gingen ze wonen in een seniorenwoning in de Gerrit Anneveldstraat. Rob 
Teitsma blijft actief en hield niet van stilzitten. Graag deed hij vrijwilligerswerk en klaar 
staan voor een ander. Hij bleef een vriendelijke en betrokken en verantwoordelijke 
man. Begin mei van dit jaar hoorde hij dat zijn gezondheid minder werd en dat hij niet 
meer kon herstellen. Hij kon dit loslaten en neerleggen in de handen van God en voel-
de zich gedragen in deze bijzondere tijd van zijn leven. Hij kon afscheid nemen van 
ieder van wie hij hield en graag wilde hij veel muziek laten klinken bij zijn afscheid in 
de Grote Kerk. Muziek die hem altijd zo geraakt had. Boven op zijn rouwkaart stonden 
de woorden: Want niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is en dat van dit 
geheimenis God het begin en het einde is.  

Met deze woorden mochten we afscheid van hem nemen en hem toevertrouwen aan 
Gods liefde. Wij wensen zijn vrouw Janny, zijn kinderen en kleinkinderen veel kracht 
toe in de tijd die komt en dat zij zich gedragen mogen weten door Gods Liefde. 

REIS NAAR INDIË EN NIEUW-GUINEA 
Ad Bouterse en Magda Travaille 

Het is inmiddels al wel bekend dat Ad en ik een reis gaan maken naar Indonesië, voor 
mij nog altijd Indië. We gaan naar Java voor mij en Nieuw Guinea voor Ad. Ik had dit 
geheim willen houden, was bang voor roddels, maar dat is niet gelukt! Eigenlijk ook 
niet zo erg, want het is een leuk en fijn en mooi nieuwtje.  

Ad gaat voor de negende keer, waarbij eerder Nel (zijn vrouw) hem vergezelde en voor 
mij is het de eerste keer.  

Ik wil via dit stukje geld ophalen, waarvoor zult u vragen? Ad heeft in Nieuw Guinea 
drie projecten die hij ondersteunt, in Sentani en Timika West Panua.  
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De eerste aanvraag is voor een weeshuis voor kinderen. Zij willen daar graag een vis-
vijver aanleggen met bankjes er omheen. De kinderen met hun begeleiders doen dit 
zelf en leren zo ook samenwerken en de visjes te verzorgen, waar ze voor verant-
woordelijk zijn. Voor de toekomst belangrijk om te leren wanneer ze zich zelfstandig 
moeten redden. We geven geen geld, maar willen graag zorgen voor de materialen die 
ze nodig hebben.  

Dan is er het invalidekindertehuis voor opvang en therapieën. Wij gaan daar persoon-
lijk kijken wat daar op dat moment nodig is, om dat dan te kunnen aanschaffen. Er is al 
een rolstoel besteld, maar dat moet contant betaald worden, dat doet Ad. Ook hier 
geldt de regel, geen geld maar goederen of materialen.  

Dit wordt geregeld met een pater waar Ad goede connecties mee heeft.  

Dan is er een meisjesinternaat dat ligt aan het Sentanimeer in het gebied Moanemarie 
(Jayapura). Hier wordt gevraagd om een slaapgedeelte in te richten. Ook hier geen 
geld, maar materiaal en goederen. We nemen kleding en schoolmaterialen mee. Ik 
heb al een hele verzameling paracetamol, want dat is daar duur en haast niet te koop. 
Ik hoop dat we een goede reis zullen hebben en beloof dat we in woord en beeld ver-
antwoording gaan afleggen wat we daar hebben kunnen doen.  

Voor mij wordt het ook een emotionele reis. Als baby’tje van zes weken vertrok ik in 
1935 met mijn ouders naar Indië. Mijn vader was bij het onderwijs en was door de 
zending uitgezonden naar Indië. Hij stierf op 29 maart 1941. Nederland was toen bezet 
gebied. Tweede Kerstdag 1942 moesten we het concentratiekamp in, Ambarawa kamp 
6. Mei 1946 kwamen we in Holland, bij mijn grootouders in Delfzijl aan. Mijn ouderlijk 
huis in Djokja staat er nog, het graf van mijn vader is geruimd. Het Kamp Ambarawa is 
er ook nog en ook te bezichtigen. Ik ben blij dat Ad mij vergezeld als ik naar deze plek-
ken ga om te kijken.  

Wij vragen dus om een eenmalige bijdrage . Er staat een rode brievenbus in de Hans 
Leijdekkerszaal tijdens het koffiedrinken na de dienst, waar u uw bijdrage in kunt 
doen. De diaconie heeft al een bedrag toegezegd. Wij vertrekken op 17 september en 
komen 22 oktober terug en nemen dan ons plekje in de kerk weer in. 

Namens Ad en mij, veel dank voor uw gaven, hopen dat u aan ons denkt in deze peri-
ode, want voor ons is denken aan gelijk aan bidden voor iemand.  
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VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak-van Oostwaard 
 
Actie Plaatselijk werk 
De in mei gehouden actie plaatselijk werk heeft tot op heden een bedrag opgebracht 
ad € 2.156. Een ieder hartelijk dank voor zijn of haar gift.  
 
Kerk Eenigenburg  
In het kerkje van Eenigenburg hebben in het 1e halfjaar van 2019 weer heel wat activi-
teiten plaatsgevonden, t.w. kerkdiensten, concerten etc. Als administrateur zijnde kan 
ik u melden dat deze activiteiten een netto bedrag hebben opgebracht van € 962,61.  

 

Collectebonnen  
Het gebruik van collectebonnen onder de kerkgangers wordt steeds populairder. Wij 
zien dan ook een toename van het gebruik hiervan hetgeen als zeer positief wordt 
ervaren. Ook worden er steeds meer collectebonnen via de website besteld.  
Bijdrage kerkblad  
In het najaar zullen wij u ook weer benaderen voor de jaarlijkse bijdrage ten behoeve 
van het kerkblad ad € 10,00. 
 
ZWO 
Henk Rieffe 

17 november 2013 – Jeruzalem – 15 september 2019  

Collectes 2e kwartaal 2019 

1e 2e Totaal kerk diaconie afdracht

7-4-2019 136,5 150,72 287,22 136,5 150,72 KIA 40-dagen tijd 
14-4-2019 109,35 101,7 211,05 109,35 101,7
21-4-2019 196,1 181,84 377,94 196,1 181,84 KIA Zending
28-4-2019 121,7 161,6 283,3 121,7 161,6 KIA Myanmar 
5-5-2019 95,6 106,2 201,8 95,6 106,2 Amnesty Schagen

12-5-2019 91,5 129,7 221,2 91,5 129,7
19-5-2019 86,45 128,75 215,2 86,45 128,75 Noodhulp Zuid-Afrika 

diaconie maakt het over 
26-5-2109 89,1 96,52 185,62 89,1 96,52
2-6-2019 103,6 107,05 210,65 103,6 107,05
9-6-2019 165,42 199,35 364,77 165,42 199,35 KIA Pinksterzending

16-6-2019 66,1 68,55 134,65 66,1 68,55
23-6-2019 59,85 97,2 157,05 59,85 97,2 KIA Wereldvluchtelingendag
30-6-2019 116,8 159,75 276,55 116,8 159,75 PIT

Totaal 1438,07 1688,93 3127 1438,07 632,27 1056,66
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Bovenstaande titel past bij een artikel over een af te sluiten periode. Er wordt inder-
daad een periode in het leven van Marleen Anthonissen afgesloten.  

In de kerkdienst van 17 november 2013 werden Ilja en Marleen Anthonissen met hun 
kinderen, Marieke en Niels, uitgezonden naar Jeruzalem om daar werkzaam te zijn 
voor projecten van Kerk in Actie. Ilja zou werkzaam zijn aan het Bethlehem Bible Colle-
ge als onderwijsadviseur, en Marleen werd als pastoraal medewerkster verbonden aan 
de Lutherse Redeemer Church in Jeruzalem. Tijdens gemeenteavonden hebben zij een 
aantal malen ons iets verteld van hun ervaringen, maar vooral van hun ontmoetingen 
en de daaruit ontstane vriendschappen met gewone inwoners van Jeruzalem.  

Na het onverwachte overlijden op 21 oktober 2017 van Ilja is Marleen met haar werk-
zaamheden aan de Redeemer Church doorgegaan. Nu in juni 2019 is de verbintenis 
met de Redeemer Church geëindigd en is Marleen met haar kinderen weer in Neder-
land. Op vrijdag 13 september wordt de uitzending met een bijeenkomst in Utrecht bij 
Kerk in Actie beëindigd. In deze feestelijke bijeenkomst zal zij haar boek, waarin zij 
schrijft over haar verblijf in Jeruzalem, presenteren.  

Zoals ze in de dienst op 17 november 2013 door de protestantse gemeente Schagen 
als uitzendende gemeente zijn uitgezonden willen we Marleen en haar kinderen in de 
kerkdienst van 15 september “binnen halen”. In feite zijn we als uitzendende gemeen-
te aan hen verbonden en in deze dienst wordt de functie als uitzendende gemeente 
beëindigd. De dienst wordt voorbereid door onze predikant samen met Marleen. Na 
afloop van de dienst hopen we dat u blijft om nog een presentatie van Marleen bij te 
wonen en persoonlijk afscheid van haar te nemen.  

De idee was om haar te vragen om een boekentafel in te richten, om gemeenteleden 
in staat te stellen een exemplaar aan te schaffen. Het beleid van Kerk in Actie in deze 
is om eventuele verkoop te laten verzorgen door een plaatselijke boekhandel. Hoe we 
dit organiseren: let op de zondagse mededelingen.  

Met vriendelijke groet namens de versterkte ZWO-werkgroep, Henk Rieffe 

CRISTURU SECUIESC 
Leo Witte 

Het is al weer lang geleden dat u van ons gehoord heeft. De omstandigheden thuis 
waren de laatste paar jaar van dien aard dat de activiteiten op een iets lager pitje 
stonden. Dit deed echter niets af aan de contacten met bv. de directrice van het kin-



   22  
  

dertehuis. Ook de contacten met diverse personen die contact hadden gezocht via 
facebook bleven, of breidden zich uit.  

Zoals ook in het verleden zijn we het kindertehuis blijven steunen met hulp voor de 
kinderen/jongeren in de vorm van financiële middelen voor extra fruit en extra vita-
minen in de winterperiode. Ook krijgen ze meestal wat extra voor de vakantie. Begin 
van het jaar is er toch nog 33 m3 naar Cristuru Secuiesc getransporteerd waarvan een 
groot deel voor het kindertehuis. We moesten de ruimte waar we onze opslag hadden, 
verlaten in verband met sloop en nieuwbouw. Dit was ook het moment om het inza-
melen van kleding te stoppen. Het nam nogal veel tijd in beslag, terwijl door Magda 
thuis ook alle zeilen bijgezet moesten worden.  

In 2013 sprak de directrice over plannen om een nieuw kindertehuis te bouwen. Het 
bleef al die tijd bij plannen omdat haar meerdere er geen haast/interesse voor over 
had. Al meerdere jaren heeft ze contact gehad met haar meerdere en eindelijk hoor-
den we onlangs dat er schot in zit. Voor 1 juli moesten de plannen ingeleverd worden 
met bijbehorende behoeften zoals bijvoorbeeld een plafondlift. Zoals we in 2013 
hoorden moeten de gebouwen op het terrein van het ziekenhuis komen. Een hoofd-
gebouw met twee bijgebouwen. Ook de jongeren met een beperking uit Cristuru Se-
cuiesc kunnen dan terecht voor dagopvang of voor evenementen. Wanneer de werke-
lijke bouw begint moeten we nog afwachten, dat zal vast nog een tijd duren. Eerst 
moet het nog gecontroleerd worden in Miercurea Ciuc, de Provincie-hoofdstad van 
Harghita, waarna het naar de EU gaat.  

Over een maand willen we weer die kant op. De jongeren van begeleid wonen krijgen 
nog de opbrengst van de Kerstkaarten van de afgelopen 2 jaren, dat krijgen ze elke 
keer persoonlijk overhandigd. Ze mogen dan zelf kiezen waarvoor ze het willen ge-
bruiken. Ze kiezen dan iets waar ook alle kinderen in het kindertehuis wat aan hebben.  

Ook zijn er velen buiten het kindertehuis die we weer graag willen ontmoeten en zo-
dra de burgemeester er lucht van krijgt dat we er weer zijn, zullen we weer bij hem 
moeten komen en nodigt hij ons ongetwijfeld uit, om met hem te lunchen in een 
plaatselijk restaurant. De camper mogen we van hem overal neerzetten om te over-
nachten. En, mochten we een arts of politieagent nodig hebben, we zijn bij hen be-
kend en ze willen ons altijd helpen. 

LIEDBOEK: “Zingen en bidden in huis en kerk” 
Annemarie Voorbraak 
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Het is inmiddels 6 jaar geleden dat het nieuwe liedboek in gebruik is genomen. De 
meeste mensen hebben nog een goed exemplaar, maar de boeken die intensief wor-
den gebruikt beginnen hier en daar scheuren te vertonen. Voor sommigen heb ik al 
een hoesje gemaakt. Als u ’s zondags om u heen kijkt zult u zien dat er (veel)kleurige 
exemplaren bij zijn. Heeft u nu ook zin in zo’n hoesje? Dat kan. Er liggen er al in de 
kerk. Dan mag u mij mailen of bellen en ik maak een exemplaar. Het is niet veel werk, 
ik doe het met plezier en vraag dan ook een bijdrage van € 5.—Dat is voor het goede 
doel. Later zal ik melden welk doel dat is geworden. Trouwens er hangen ook weer 
gepimpte boodschappentassen. Altijd een leuk cadeau om weg te geven. Deze zijn € 
12,50. Ik wacht op een mail of een belletje. Of u spreekt mij aan in de kerk. avoor-
braak@ziggo.nl , 0224-213665. 

HOEVEN 2019 
Annemarie Voorbraak 

Op 23 juli jl. was het weer zover. De jaarlijkse Studiedagen Liturgie en Kerkmuziek. Het 
zag er goed uit die week. Records in temperatuur zouden sneuvelen. 100 mensen 
hadden zich aangemeld en met een staf van 7 was het de laatste jaren niet zo goed 
bezocht als dit jaar. 25 mensen waren er voor de 1e keer. Een groep (de grootste) 
zingt, een groep dirigenten, musici en verdieping. En soms zaten wij met z’n allen in de 
bibliotheek van centrum Bovendonk in Hoeven. Een voormalig seminarie nog in oor-
spronkelijk staat. De helft van de kamers is al in een wat modernere staat, met douche 
en toilet op eigen kamer. De Schagenezen namen nog genoegen met een kamer met 
alleen 2 bedden en een kast en als je geluk had kwam er water uit de kraan van de 
wastafel. Het programma begon om 7.30 uur met de Lauden, studieprogramma, stil-
temoment, lunch, studiemoment, vesper, eten, studieprogramma en dat alles afgeslo-
ten met de completen. Dit alles eindigde om 21.45 uur en dan ging de bar open. Op 
vrijdag werd het programma afgesloten met de hoofddienst.  

Voor al deze diensten oefenden wij de liederen. Daar bovenop studeerden wij nog 3 
nummers in voor de donderdagavond. Dan was er het zgn. concert. Iedereen mocht 
dan ook iets doen dat te maken had met het thema. Dit jaar was het thema “Licht”. Ik 
kan u verzekeren: het is verslavend. Het was voor mij de 12e keer. Er zijn mensen die 
de 25 halen. Voor mij is het zingen toch het belangrijkst, maar het ontmoeten van 
mensen uit het hele land is een feest van herkenning. Dan lijkt het een beetje op een 
reünie. Je ziet elkaar immers maar 1 keer per jaar. Dit alles staat onder leiding van 
Elske te Lindert met wie u op 2 juni jl. kennis hebt kunnen maken bij ons in de kerk 
met de cantorij van Dinxperlo. Voor volgend jaar bent u alvast uitgenodigd om ook 
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mee te gaan. Wilt u er meer van weten dan vraagt u het de Hoevengangers van dit 
jaar.  

 

Van l.n.r. , Adriaan Rodenburg ,Wijnand Kramer, Dick Broekema, Wik de Visser, Anne-
marie Voorbraak en Hanneke Muntjewerf  

TENTOONSTELLING CATHARIJNECONVENT 
Rik Laernoes 

Excursie naar Biblebelt tentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht 

Op donderdag 19 september gaan we met belangstellenden naar museum het Catha-
rijneconvent in Utrecht. Dit museum organiseert deze zomer een tentoonstelling over 
de Biblebelt.  

Deze tentoonstelling geeft een beeld van de leefwereld en de geschiedenis van de 
bevindelijk gereformeerden. Bekende mensen uit deze groep zijn de Schrijver Jan –
Knielen op een bed violen- Siebelink en Franca – Dorsvloer vol confetti – Treur. Deze 
expositie toont ook de worsteling van de bewoners van de biblebelt. 

Hoe om te gaan met het internet en maatschappelijke ontwikkelingen als homo-
emancipatie? Hoe is het om je uit de bevindelijk gereformeerde groep los te maken? 
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Aan de hand van films en interviews krijgen we zo een indruk. Maar ook met fotogra-
fie en kunst ontmoet de bezoeker de hedendaagse Biblebelt-bewoner. 

Wie mee wil kan zich aanmelden bij Rik Laernoes- 0224 218289 / 06 29220184 of per 
mail: laerburg@kpnplanet.nl 

TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
Rik Laernoes 

Om vast in de agenda te noteren: 

Tischreden 

Op woensdag 30 oktober- in de buurt van Lutherdag- houden we weer onze traditio-
nele Tischreden. Een maaltijd met elkaar- zoals Luther dat ook deed- en tijdens de 
maaltijd praten we met elkaar. Dit jaar gaan we in gesprek met vluchtelingen. In het 
volgende kerkblad uitvoeriger informatie. 

Leonard Cohen Op woensdag 6 november verzorgt ds. Edward Kooiman – predikant in 
Heiloo - een avond over het geloof en de religieuze inspiratie van zanger Leonard Co-
hen. De meeste mensen kennen hem van nummers als ‘Suzanne’ , ‘Halleluja’ en ‘So 
long Marianne’ om er maar een paar te noemen. In het volgende kerkblad komen we 
er op terug. Nu alvast de data noteren. 

U2 DIENST: EEN WAAGSTUK DAT GESLAAGD IS 
Wim Voorbraak 

De aanloop verliep moeizaam. Weken stond de aankondiging van de dienst in de Mu-
ziektuin prominent op de kop van onze web-
site. Maar verder bleef het rustig. Geen aan-
dacht voor de dienst in de Schager media. 
Een interview met de voorganger Jan An-
dries de Boer was alleen te lezen op de web-
site van het Schager weekblad. En dan al die 
stapels flyers die op de zondagmorgen nog in 
de kerk lagen en niet verspreid waren. Zal er 
wel belangstelling zijn voor zo n experimen-
tele dienst? En toen bleven ook de Hollandse 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl
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Leeuwinnen steeds maar winnen. Pas in de finale die eindigde een kwartier voor de 
start van de dienst, ging het mis. Geen verlenging!  

De dienst werd georganiseerd door de kerken van Winkel, Schagen, Zijpe, Krabben-
dam, Harenkarspel en Callantsoog.  

Juist veel kerkgangers uit de omgeving hadden de voetbalwedstrijd voor lief genomen 
en hadden een zitplaats bemachtigd dicht bij de koepel in. De boosterrijders hebben 
altijd hun zitplaats mee, de anderen stonden. De opzet was zodanig dat je ook rustig 
later aan kon sluiten of eerder weggaan.  

Voor mij persoonlijk waren er nog al wat verrassingen. Dominee Jan Andries de Boer 
volgde gewoon de vertrouwde liturgie zoals wij die kennen en verklaarde en passant 
voor de niet doorsnee kerkgangers de termen die hij gebruikte . De gemeentezang 
werd vervangen door gezongen liederen van U2two. Verrassend voor mij waren de 
Engelse teksten die met de Nederlandse vertaling op een groot scherm werden weer-
gegeven. Velen blijken een religieuze, zelfs Bijbelse basis te hebben waar aan je voor-
bijgaat wanneer je alleen Engelse teksten, soms niet helemaal verstaanbaar, langs 
hoort komen. Maar de U2 band met leadzanger Bono blijkt op al hun cd’s voortdurend 
onrecht aan de kaak te stellen en op te komen voor de onderdrukte wereldburger. De 
Bergrede van Jezus: “Zalig zijn de verdrukten want zij zullen de wereld erven”, vormde 
een van de uitgangspunten in de verkondiging van ds. Jan Andries. Jan Andries liet zelf 
zien hoe je op de muziek met je lichaam kon bewegen. Een enkeling in het publiek 
volgde hem na. Wat dit betreft staan we nog ver af van de wijze van vieren van de 
migrantenkerken in de Bijlmer.  

Kenners genoten van de band; “Echt U2!”hoorde ik liefhebbers zeggen. Wat mij be-
treft was het allemaal wat hard maar dat zal mijn leeftijd zijn. Tijdens de collecte had 
men ook wel bij alle huizen in de omgeving van de Muziektuin langs kunnen gaan. 
Iedereen kon meegenieten. Bij het appartementen complex Bronkhorst hing men uit 
de ramen. Ik had ook voortdurend herinnering aan onze te vroeg overleden mede 
redacteur Andries Bulens die gek was van deze muziek. Liefhebbers als hij- er zijn er 
ongetwijfeld veel meer- hebben genoten van deze dienst.  

Compliment voor Siep Rienstra en zijn medewerkers, ds. Jan Andries de Boer en de 
mannen van U2two dat zij doorgezet hebben en ons dit hebben laten meemaken.  

Meer foto's en flitsen uit het concert zijn te vinden op de website op de pagina "Hoog-
tepunten".  
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COMPLIMENT VAN DE JONGEREN VOOR TRUUS 
Wim Voorbraak 

Het jeugdwerk seizoen werd afgesloten met een 
verrassing voor Truus Folkertsma. Haar werd door 
de jongste kinderen uit onze gemeente “de orde 
van de bokkepoot” omgehangen als waardering van 
de kinderen dat Truus elke zondag weer steeds iets 
te snoepen meeheeft bij de limonade, na afloop 
van de kerkdienst.  

EEN WARME WEEK IN JULI (22-28 JULI) 
Wim Voorbraak 

Temperatuurrecords werden gebroken deze week. 
Op de zandgronden in Brabant werden de hoogste temperaturen gemeten. Laten nu 6 
leden uit onze gemeente hun “jaarlijkse uitje” heb-
ben naar de week van de kerkmuziek in het semina-
rie Bovendonk in Hoeven. Ze hebben het gered, ook 
als de kleding hier en daar wat aangepast. Flink wat 
vocht verloren maar veel enthousiasme bijgetankt 
kunnen zij er weer een winterseizoen als organist en 
Cantorij tegenaan.  

Het was ook de week dat op donderdag de Westfrie-
se folklore activiteiten vanwege de warmte werd 
afgelast. De terrassen waren bijna leeg. Onze kerk 
bood een koel toevluchtsoord voor de verdwaalde 
toerist die niet op de hoogte was van het afgelasten 
van folklore activiteiten.  

En we hadden nog meer te bieden: twee organisten met 
een geheel van elkaar verschillende stijl van spelen. Bauke Klootwijk uit Den Helder die 
we wel vaker hebben gehoord en Jaap Zwart uit Hattem, broer van Jan Zwart die bij 
ons organist is. Jaap vertelde dat hij een keer eerder in Schagen in de kerk is geweest, 
als zevenjarig jongetje, toen zijn vader Jaap Zwart, overleden 2001, een orgelconcert 
verzorgde. Volgens de organisten was het boven in de kerk, al orgelspelend al best 
warm, maar nog net uit te houden.  

Jaap Zwart 
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Nog warmer was het vrijdag. Toen de week werd afgesloten met een concert van het 
jongenskoor van de “Temple Church”in Londen. Maar liefst 160 bezoekers trotseer-
dende warmte om naar de jongens te komen luisteren: 160 “kacheltjes” er bij die al-
lemaal warmte produceerden. Alle deuren stonden tegen elkaar open, ook de nood-
uitgangen en nog was het warm.  

In deze broeierige warmte verzorgden “de jongens” maar ook organist en dirigent een 
geweldig concert. Ik trof de jongens vooraf aan het concert in de Hans Leijdekkerszaal, 
niets speciaals. Het zou zomaar een voetbalelftal kunnen zijn. Maar dan wel van de 
pupillen leeftijd. Alles verandert wanneer zij hun rode “jurk” aan hebben en gaan zin-
gen. Verschillende koorleden, ook de allerjongsten zongen solo. Ik heb me laten ver-
tellen dat de dirigent bijna elk koorlid kan aanwijzen om solo te zingen. Niet gehinderd 
door de warmte, af en toe een slok uit een flesje water. En dan te bedenken dat de 
jongste uit het koor zeven jaar is, een leeftijd waar je bij ons op de basisschool net 
begonnen ben met lezen…….. Heel bijzonder die Engels koortraditie.  

NIEUWE PREDIKANT IN “DE VERMANING” 
Wim Voorbraak 

Op 15 september doet ds. Jelle Waringa zijn intrede in de Doopsgezinde Vermaning 
aan de Cornelis Bokstraat als predikant van de “Verenigde Doopsgezinde gemeente 
Barsingerhorn-Zijpe Noord, Zijpe Zuid, Wieringermeer en Medemblik.  

In het laatste kerkblad “Contact” van de Doopsgezinde gemeente, stelt hij zich voor. 
Hij is geboren in 1972, tot nu toe actief als predikant in de doopsgezinde gemeenten 
Sneek, Joure en Bolsward.  

ACTIVITEITENROOSTER AUGUSTUS-SEPTEMBER 2019” 

 

15 aug donderdag Westfriese markt/Dag van het kind en oude voertuigen 09:00 uur Grote Kerk
22 aug donderdag Westfriese markt/Ringstekerij en hobbymarkt 09:00 uur Grote Kerk
29 aug donderdag Westfriese markt/Verzamelmarkt 09:00 uur Grote Kerk
3 sep dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 19:30 uur Grote Kerk
4 sep woensdag Bijbelgespreksgroep. Thema : Verbeeld je niets 14:00 uur Grote Kerk
5 sep donderdag Westfriese markt/Slotdag, Broodmaaltijd vrijwilligers 09:00 uur Grote Kerk
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 06 336 386 73

KERKGEBOUW
Grote Kerk (ingang Markt) Markt 23a, 1741 BR Schagen, 0224 297 860
 Postadres: Postbus 71, 1740 AB Schagen
Kerkje Eenigenburg Surmenhuizerweg 29, Eenigenburg

SCRIBA
Dhr. A. Plomp Eksterstraat 132, 1742 EX Schagen, 
 0224 227 522 / scriba@pgschagen.nl

ADMINISTRATEUR
Mw. B. Plak-van Oostwaard Middenweg 476, 1704 BL Heerhugowaard,  
 06 336 386 73 / pgschagen@nexite.nl
 tevens voor mutaties 
 (verhuizing, geboorte, huwelijk en overlijden)

M E E R  I N F O  O P  W E B S I T E S :  www.pgschagen.nl en www.kerkopdemarktschagen.nl

B E L A N G R I J K E  I N F O R M AT I E

Rekening PG Schagen: rek. nr.  NL05 RABO 0373 7285 49  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.
Voor kerkelijke bijdragen: rek. nr. NL33 RABO 0373 7285 30  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen 
(vrijwillige bijdrage). Dit rekeningnummer is ook voor collectebonnen.

A nn a M ont an a   b i t te  Ka i  Rand

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

Gedempte gracht 67 • Schagen

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted www.pgschagen.nl

www.pgschagen.nlwww.pgschagen.nl

ZEGGEN WAT JE DOET, DOEN WAT JE ZEGT
Dé Beheermakelaar

Vraag naar Wim Lemckert voor Schagen 
en omgeving. Bel rechtstreeks naar Wim op 

06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

Zes dagen in de week sta ik voor u klaar, ook in de avonduren.
Kanaalkade 19, 1811LP Alkmaar.  Tel. 072-2201462

VOOR VERKOOP OF AANKOOP VAN UW WONING
wimlemckert@debeheermakelaar.nl

 

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

 

               In Schagen is dat 

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

 Tjallina Liebregts, telefoon 0224 212933. 

 

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

Logo’s digitaal aangeleverd. 

 

• Ter vervanging in Onze Kerk vanaf oktober 2018. 

 

• De overblijvende ruimte komt bij de onderste advertentie   

van de PG Schagen - Actie Kerkbalans op die pag. 

 

 

 

Op de website kunt u alle actuele informatie terug lezen.



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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