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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)
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Markt 20 1741 BS Schagen
www.deposthoornschagen.nl  deposthoornschagen@xs4all.nl

Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken 
goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. 
Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkun-
dige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel 
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde 
modellen. Maak nu een afspraak.

Z O  h O O r t  h e t

SChAGeN
Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen 
T 0224-212398
E schagen@engelhoorservice.nl 

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

Prot e sta n t s e Ge m e e n t e t e sc h aG e n

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

www.wereldwinkelschagen.nl
 Onderin de toren op de Markt in Schagen

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen
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Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat



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

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

KOSTER	  
Dhr	  C.P.A.	  van	  Treuren	   Leeuwerikstraat	  8,	  1742	  BB	  Schagen,	  tel.	  0224	  214	  223	  
	   e-‐mailadres:	  koster@pgschagen.nl	  
	   t e v e n s 	   v o o r 	   b e s p r e k i n g 	   v e r g a d e r r u i m t e n 	  
ADMINISTRATEUR	  
Mw	  B.	  Plak–van	  Oostwaard	   Middenweg	  476,	  1704	  BL	  Heerhugowaard,	  tel.072	  57	  27	  426	  

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

	  
Rekening	  PG	  Schagen:	  rek.nr.:	  NL30	  FVLB	  0699.946.433	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen.	  
Voor	  kerkelijke	  bijdragen:	  rek.nr.	  NL93	  FVLB	  0699.543.622	  t.n.v.	  t.n.v.	  Protestantse	  Gemeente	  te	  Schagen	  
(vrijwillige	  bijdrage).	  	  Dit	  rekeningnummer	  is	  ook	  voor	  collectebonnen!	  
	  
VOOR 	  ME E R 	   I N FORMAT I E 	   Z I E :	  www.pgschagen.nl	  en	  www.kerkopdemarktschagen.nl	  	  
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 06 336 386 73

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

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

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

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

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

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

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

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

Gedempte gracht 67 • Schagen

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

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

www.pgschagen.nlwww.pgschagen.nl

 

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 

Buiten waait de wind en valt de regen, binnen staat de kachel al aan. Dit heeft effect 
gehad want de mailbox van de redactie is volgestroomd met kopij. Het is zelfs zoveel 
dat we hebben moeten besluiten om schrijfsels te schrappen en die in de volgende 
uitgave van “Onze Kerk” te plaatsen. Hartelijk dank voor al uw input. Dit geeft toch 
aan dat het kerkblad breed wordt gedragen.  
Graag wil ik u opmerkzaam maken op de volgende artikelen. Als u van zingen houdt, 
en wie houdt daar niet van, dan kunt u u opgeven voor het kerstkoor dat op 21 okto-
ber met de repetities begint. Indien u van muziek luisteren houdt dan kunt u uw hart 
ophalen bij uitvoeringen in het kerkje van Eenigenburg.  
Mocht u zich willen inzetten voor de kerk (alle kleine beetjes helpen) dan worden in 
dit nummer ook verschillende mogelijkheden aangeboden.  
Over de financiën het volgende: we zijn een financieel gezonde kerk en dat willen we 
ook graag blijven. In deze uitgave vindt u een acceptgiro waarmee u de uitgaves van 
dit blad mogelijk kunt maken. Verder is het zo dat we de schoonmaak van de kerk 
hebben uitbesteed, hieraan zijn ook kosten verbonden. We rekenen erop dat we dit 
met ons allen zullen bekostigen. 
Voor de mensen die “gereformeerd bloed” in de aderen hebben is er een interessant 
artikel over de geschiedenis van de gereformeerde kerk in Schagen in deze uitgave, 
het is een voorproefje daar het volledige verhaal door een ijverige amateuronderzoe-
ker uit Groningen is gemaakt en zich op het internet bevindt. 
Verder wordt er weer van alles georganiseerd dus u hoeft zich niet te vervelen. 
Tot slot zoals u van mij gewend bent de spreuk van de maand. 
 
Om anderen vrijheid te geven moet je je eigen vrijheid beperken. 
 
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 

Rik Laernoes 
 

OPLETTEN 
 
Fietsers moeten tegenwoordig extra 
opletten. Als fietser heb je op vele 
plekken voorrang. Auto’s moeten 
fietsers voor laten gaan. Toen die 
nieuwe verkeersregels ingevoerd 
werden heb ik vaak die voorrangs-
punten gemeden. Je zou maar niet 
gezien worden. Nu automobilisten 
inmiddels gewend zijn aan de voor-
rang voor fietsers gaat het goed. We 

steken weer nadrukkelijk onze hand uit zodat ieder weet waar je naar toe wilt 
fietsen. Het is simpel, je moet als fietser en automobilist extra opletten om 
ongelukken te voorkomen. 
Ik maak nu even een sprong naar het avondmaal. In mijn ‘gloriejaren’ als scriba 
van een gereformeerde kerk in Delft had ik ook min of meer de regie over de 
wijze van avondmaal vieren. We kenden twee vormen van vieren, aan tafel - en 
dat waren er altijd meerdere - en de bankcommunie. Bij die laatste vorm bleef 
iedereen op zijn plaats zitten en brood en wijn kwamen langs. Na veel discus-
sie, mitsen en maren, besloten we om ook andere vormen van avondmaalvie-
ren ‘uit te proberen’.  De lopende en de kringviering zouden een keer gepro-
beerd worden.  Ik had het bedacht dus ik moest het maar regelen. 
De lopende viering liep vanzelf. Technisch was dat een makkie. Het commen-
taar achteraf in de kerkenraadsvergadering was niet mis. ‘Thuis ga je toch ook 
aan tafel zitten’ was nog de minst treurige opmerking. 
Vervolgens moest ook de kringviering aan de beurt komen. Dat was iets minder 
gemakkelijk te organiseren, maar het lukte. Wat we echter niet voorzien had-
den was dat de kerk voller zat dan anders. In de kring stonden op sommige 
plekken de mensen in dubbele rijen. Iedereen moest dus om zich heen kijken 
of de man of vrouw voor of achter hem wel brood en wijn had ontvangen. 



   5  
  

In de volgende kerkenraadsvergadering werd ook deze viering besproken. ‘Het 
was rommelig, niet plechtig, het is toch Heilig Avondmaal’. Afin, de scriba kon 
het er mee doen. Maar het mooiste commentaar : ‘Je moest zo op elkaar let-
ten, of ieder wel gehad had’. 
De predikant schoot mij te hulp. Hij zei: ‘is dat nou niet de essentie van het 
avondmaal, dat we op elkaar blijven letten?’ 
In onze kerk in Schagen wordt al jaar en dag een lopende viering gehouden. Ik 
voel daar minder bij dan bij een kringviering. Ik merk bij een lopende viering 
niet zoveel van de gemeenschap. Mensen zitten weer op hun plaats en wach-
ten tot het klaar is. Daar is niks mis mee hoor, maar het zou ook anders kun-
nen. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar - wanneer we onze gestorvenen 
gedenken - staat er midden in de kerk een tafel. We kunnen dan licht ontste-
ken voor hen die ons ontvielen. 
Maar zou het niet zo kunnen zijn dat we bij een avondmaalsviering ook de tafel 
zo zetten? Met stoelen er omheen. Als we dan zo avondmaal vieren kan een 
deel van de aanwezigen zitten, de anderen staan er in een kring omheen. 
Ik denk dat dat het gemeenschapsgevoel versterkt. Als we dan zelf het brood 
doorgeven aan degene die naast ons staat of zit, dan gebeurt er werkelijk iets. 
Als fietser en als avondmaalganger moeten we extra op elkaar letten. Dan ge-
beuren er geen ongelukken. 
 
KERKDIENSTEN 

Zondag 20 oktober 2019, Cantorijenzondag 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. van der Bom, m.m.v. de Cantorijen van Heerhugowaard, 
Julianadorp en Schagen 
1e Collecte   Kerk (onderhoud orgel) 
2e Collecte   Dorcas 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Magda Witte en Gonnie Smit 
autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche en kindernevendienst 
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Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur  pastor Mw. L. Kooiman 
Eén collecte  kerkje Eenigenburg 
 

Woensdag 23 oktober 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

Zondag 27 oktober 2019 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. G. Rinsma, Goutum 
1e collecte   Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte    Diaconie 
Organist  Caroline Schaap 
Gastheer   Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Jos en Maria Vogelsang 
autovervoer  fam. Schenk 
Er is crèche, “kom in de kring” en kindernevendienst 

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

Zondag 3 november 2019 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds.  A.J. van der Bom, Heilig Avondmaal, themadienst oogst 
1e collecte  Kerk (energiekosten) 
2e collecte  Najaarszending 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Marjolijn ten Cate 
koffie wordt verzorgd door Dick Broekema en Therese Coret 
autovervoer  fam. de Visser 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 6 november 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor E. Moltzer 
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Zondag 10 november 2019 
Grote Kerk 
10.00 uur    Ds. J.C. den Hertog, Alkmaar 
1e collecte  Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte  Dorpskerken 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Ineke van der Woude 
koffie wordt verzorgd door Gerrit en Jelly Leijnse 
autovervoer 
Er is crèche, “kom in de kring” en kindernevendienst 

Woensdag 13 november 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastoor J. van der Stok 

Zondag 17 november 2019 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds.  A.D. Walsma, Amersfoort 
1e collecte  Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Hans Stehouwer 
Gastheer  Dirk van der Plas 
koffie wordt verzorgd door Gerda Mackenbach en Anneke van Dijk 
autovervoer 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur  Lekendienst 
organist  Johan Tuinstra 

Woensdag 20 november 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur Pastor Mw. L. Kooiman 
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LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp-Baas 

Het is herfst is en dat is goed te merken! Het is jullie vast opgevallen dat het veel re-
gent en waait, niet altijd ideaal dus als je naar school moet fietsen. Het maakt het bin-
nen weer extra gezellig, dat wel.  

Op de kindernevendienstzolder vind je nu herfstbladeren en paddenstoelen en we 
zitten daar lekker droog en warm gelukkig. Het is echt weer voor een goed spannend 
verhaal! We gaan de komende tijd gewoon verder met onze serie over Samuel, en nu 
komt ook koning Saul in beeld. Hij is de eerste koning van Israël en dat lijkt eerst een 
groot succes. Maar het loopt toch weer anders…  

En geloof het of niet, maar het jeugdteam denkt intussen al uitgebreid na over advent 
en Kerst. Hier onder vind je alvast informatie over het kinderkerstfeest. De rest hou-
den we nog even geheim, maar er liggen al veel leuke plannen!  

20 oktober   1 Samuël 6   De Ark komt terug naar Israël  
27 oktober   1 Samuël 9-10  Saul gezalfd tot koning  
3 november   1 Samuël 11  Saul bevrijdt Jabes  
10 november  1 Samuël 13  Saul wordt ongehoorzaam  
17 november  1 Samuël 14  Jonatan vertrouwt op de HEER  
24 november  1 Samuël 16  David gezalfd tot koning  

KINDERKERSTFEEST 2019 
Annemieke Plomp-Baas, namens de  kerstcommissie 

Achter de schermen zijn wij al weer volop bezig met de voorbereidingen voor het Kin-
derkerstfeest.  

Dit jaar gaan we samen met Hannah het kinderkerstfeest beleven. Zij is de dochter van 
zomaar een herbergier in Bethlehem. Door haar ogen zien wij het kerstverhaal gebeu-
ren. Er zijn vertellers, het verhaal wordt uitgespeeld en wij zingen veel bekende liede-
ren. Hierbij hebben we jullie hulp nodig!  

Wil je meedoen? Er is plek voor jong en oud. Voor iedereen is er wel een rol. Ook heb-
ben wij bouwers voor het decor nodig, technici voor het geluid en mensen die willen 
meespelen in de band. Opgeven doe je voor 1 november via het emailadres kinder-
kerstfeestschagen@gmail.com  

mailto:kinderkerstfeestschagen@gmail.com
mailto:kinderkerstfeestschagen@gmail.com
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Wij gaan oefenen op 1 december, 8 december, 15 december en 22 december na de 
kerkdienst. Het oefenen zal ongeveer een uur duren. Als je meedoet verwachten wij 
wel dat je er zo veel mogelijk bij bent, zodat we samen wat moois neer kunnen zetten!  

Het kinderkerstfeest zelf zal op 24 december om 16.30 uur plaatsvinden. Wij hebben 
er heel veel zin in!  

CANTORIJ 
Wijnand Kramer 

Wij gaan weer van start met repeteren voor de kerst. Onze cantorij aangevuld met 
liefhebbers gaat vanaf maandag 21 oktober half negen ’s avonds repeteren in de Hans 
Leijdekkerszaal, aansluitend op de reguliere repetitie van de cantorij. We werken mee 
in de kersttijd aan de viering in de BRON op woensdag 18 december, de viering in 
Caegstate op donderdag 19 december en de kerstnachtdienst in de kerk op de Markt. 
Kom gerust meezingen als u dat wilt. Voor het maken van de cantorijliturgieboekjes is 
het handig als u zich per mail aanmeldt: wijnand.j.kramer@quicknet.nl. Mocht u ook 
op andere momenten met de cantorij mee willen zingen dan bent u op onze reguliere 
repetities hartelijk welkom: we repeteren elke maandag vanaf 19:30 in de HLZ in de 
kerk. 

BIJ DE DIENSTEN 
Huib Wagenaar 

Op zondag 20 oktober om 10.30 uur is er weer een “tussen kerk en kunst” dienst in 
het kerkje van Eenigenburg. Kunstenaar Maarten Mechielsen uit Sint Maarten laat zijn 
schilderijen zien. Hij mag zich master schilder noemen en studeerde zowel aan de Am-
sterdamse academie voor Beeldende Kunst als aan die van Den Haag.  Voorganger is 
pastor Louise Kooiman, Jan Valkenier is de pianist. Het thema van de dienst is: “Het 
verhaal gaat…..” Iedereen is van harte welkom. 

Zondag 27 oktober 2019 is er weer een meditatiedienst in de kerk van Schagerbrug 
o.l.v. dhr. Henk Ames. De dienst begint om 17.00 uur en er worden Taizė-liederen ge-
zongen, begeleid door Jan Valkenier, piano, Gerda Heddes en Marjolein ten Cate op 
dwarsfluit. Ter ondersteuning zingt “Double Spirit”, o.l.v. Nelie Wagenaar. Er is gele-
genheid om een kaarsje op te steken. Iedereen is van harte welkom, ook bij het inzin-
gen van de liederen vanaf 16.00 uur. Tot ziens. 

mailto:wijnand.j.kramer@quicknet.nl
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ACTIE VOOR DIERENAMBULANCE 
John Hoefsmit 
 
Op zondag 6, vlak na Dierendag, mocht ik een actie houden. Vrijdag en zaterdag er-
voor heb ik 540 koekjes gebakken en die mocht ik van dominee Arie Jan verkopen ten 
bate van de dierenambulance.  
Er zaten 5 koekjes in een zakje en een zakje kostte € 2,50. 4 zakjes voor een tientje. 
Minder mocht ook. 
Bij het koffiedrinken zat ik aan tafel bij de deur. En het liep als een trein. Van de 108 
zakjes had ik er na afloop nog 16 over. Die heb ik in Haringhuizen kunnen verkopen. 
 
De week vóór deze actie reed ik naar huis van mijn werk bij de Stal in Hoogwoud. Ik 
zag een hond in een weiland lopen met een halsband en een riem. Die heb ik gevan-
gen en toen de dierenambulance gebeld. 
De hond was een ‘Boomer’ -  dat is een kleine hond – en hij bleek gechipt te zijn. 
Daardoor wisten ze wie de eigenaar was, een meneer uit Tuitjenhorn, en dat de hond 
al een week zoek was. 
 
De dierenambulance gaat uit van de Nederlandse Dierenbescherming. Het is prachtig 
werk wat ze doen. Ze werken helemaal met vrijwilligers maar het kost natuurlijk wel 

geld. De ambulance, alle apparatuur en verdere 
middelen. 
De actie heeft na aftrek van de kosten (meel en 
boter) €230 opgebracht. Dat is overgemaakt 
aan het dierenasiel Schagen aan de Ambachts-
dijk in Tuitjenhorn. Precies de plaats waar de 
hond vandaan kwam. 
 
Graag wil ik nog een poosje actie voeren voor 
de dierenambulance. Daarom hangt er vanaf 
zondag 13 oktober een plastic zak in de kerk 
waar men statiegeldflessen in kan doen. Ook 
dat geld gaat naar het Asiel. 
 
Heel erg bedankt dat jullie zoveel zakjes met 
koekjes hebben willen kopen. 
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MEELEVEN  
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom 

We leven mee met Maaike Vis, Bernardstraat 10. Er is zorg om haar gezondheid en wij 
wensen haar veel sterkte in de tijd die komt en van harte beterschap.  

We leven mee met Susan Beets, Tjallewallerweg 3. Bij het ouder worden wordt de 
energie ook steeds minder en kost het allemaal meer moeite. Voor Susan een inten-
sieve tijd. Wij wensen haar veel sterkte toe en hopen dat ze weer in kracht zal toene-
men.  

We leven mee met Adriaan Roodenburg, Dorpsstraat 1, 1769 HA Haringhuizen. Hij 
heeft een operatie ondergaan in het ziekenhuis en wij wensen hem een goed herstel 
toe.  

NIEUWS UIT EENIGENBURG 
Trudy Tuinstra 

Het nieuwe concertseizoen is weer gestart. 
Zondag 27 oktober swingt de Westside 
Jazzband in het kerkje. De heren zijn al 
wat ouder, maar hun muziek blijft jong.   

Zondag 17 november is er een sfeervol 
optreden van Bodhi en Titus, met Ierse en 
andere muziek.  

Zondag 8 december is er Dixylandmuziek, 
verzorgt door T-Race and the Old Digs. De 

concerten beginnen om drie uur. De deuren van het kerkje gaan om half drie open. 

Op 20 oktober is er een kerkdienst in het kader van Kunst en Kerk. Hierin gaat Louise 
Kooiman voor en Maarten Mechielsen vertelt over zijn schilderijen. Jan Valkenier zorgt 
voor de muzikale omlijsting.  

17 november is er een lekendienst in het mooie kerkje. Adriaan Rodenburg gaat voor 
en Hanneke Muntjewerf bespeelt het orgel. De kerkdiensten beginnen om half elf. Na 
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afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie 
of thee. 

Het kerkje is ook te huur, bijvoorbeeld om een huwelijksjubileum te vieren of een fa-
miliedag. Neem gerust contact op met Trudy Tuinstra, kerkeenigen-
burg@hotmail.com  of 0224-298101 om naar de mogelijkheden te vragen. 

De schilderijen van Maarten Mechielsen blijven voorlopig in het kerkje hangen en zijn 
tijdens de diensten en concerten te bewonderen. 

VRIJWILLIGE KOSTERS 
Jan Prij 

Sinds september 2016 wordt het werk van de koster door vrijwilligers gedaan. De acti-
viteiten op de zondag worden gedaan door 5 vrijwilligers t.w. Evert Meyer, Hans Suur-
land, Kees van Treuren, Jasper Visser en Leo Witte. Voor rouw- en trouwdiensten zijn 
Rick Laernoes en Adriaan Rodenburg beschikbaar en is Kees ‘reserve’. In de afgelopen 
periode is gebleken dat het werk op deze manier heel goed te doen is. We zijn heel blij 
met deze vrijwilligers maar het zou nog mooier als er een paar extra VRIJWILLIGERS 
zouden komen en dan vooral voor de zondagse eredienst. Als u hier wel voor voelt bel 
me dan gerust 0224-573123 of stuur een e-mail j.prij@quicknet.nl  

Ik vertrouw erop dat we het met elkaar zullen redden. 

WERELDWINKEL 
Hans Nusink 

Beeldige beelden in de Wereldwinkel Schagen  

In deze maand staat op de schappen van 
de Wereldwinkel Schagen een grote 
variatie beelden uit verschillende lan-
den.  

Een mooi voorbeeld zijn de serpentijne 
beelden van een paar giraffen. Of het 
non-figuratieve beeld eveneens van 
serpentijn. De importeur is gespeciali-

mailto:kerkeenigenburg@hotmail.com
mailto:kerkeenigenburg@hotmail.com


   13  
  

seerd in producten uit landen als Swaziland, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Dit bedrijf heeft 
zich als doel gesteld de producenten, of liever de kunstenaars, zo mag je de makers 
wel noemen, meer bestaanszekerheid te bieden. Een aantal keren per jaar worden alle 
producenten, vaak éénpersoons bedrijfjes, bezocht. Op die manier is een professione-
le band opgebouwd welke tot uiting komt in de prettige, en vooral langdurige samen-
werking. Door vanuit Nederland te investeren in ateliers en werkplaatsen ter plaatse, 
wordt bovendien een hoge kwaliteit van de producten gewaarborgd. Gelijkwaardig 
partnerschap tussen alle schakels, producenten, importeurs, winkels en consumenten 
is eveneens een belangrijk uitgangspunt.  

Van touw is de teckel afkomstig van 
het Indonesische eiland Bali. Gemaakt 
in een klein bedrijf met personeel dat 
bijna allemaal tot de familie behoort.  

De inkopers hebben al vast een voor-
zichtig begin gemaakt met het kopen 
van kerstartikelen. Zij kozen voor een 
kerstboom van zwerfhout.  

Wil je de muur van je woonkamer 
verfraaien dan kan dat heel mooi met 

een wanddecoratie van ijzerdraad. Natuurlijk vind je in de Wereldwinkel onder de 
toren op de Markt in Schagen veel meer leuke en originele cadeaus voor elke gelegen-
heid en elk budget.  

Kijk voor meer informatie over de winkel en het werken op: www.fairwinkelschagen.nl 

AFSCHEIDSDIENST MARLEEN ANTHONISSEN  
Henk Nicolaï, namens de ZWO-commissie 

 
Via deze weg wil ik iedereen be-
danken die mee heeft geholpen 
om de afscheidsdienst voor Mar-
leen tot een succes te maken. 
Met name wil ik noemen Arie Jan 
vd Bom, Jan Prij, Henk Rieffe, Ber-
nard Lucas en Kees Vestering als 
organisatie-commissie, Kees van 

Henk Nicolai beschrijft beeldend het kunstwerk 



   14  
  

Treuren voor het bedienen van de beamer, Sonja Bastiaans als lector. Wjjnand Kramer 
met de cantorij en Hanneke Muntjewerf voor het orgelspel. Truus Folkertsma en Alie 
Prij voor de koffie en Hans Suurland als koster. 
Met z'n allen hebben wij er een prachtige dienst van gemaakt waarvoor ik heel veel 
complimenten heb gekregen. 
Allemaal heel hartelijk dank daarvoor. 

Met haar veelkleurige jurk benadrukte Marleen Anthonissen de veelkleurigheid van 
haar werkgebied in Israël/Palestina. Als herinnering aan de onze kerk als uitzendende 
gemeente ontving Marleen een kunstwerkje van de kunstenares Diny Rijnsburger uit 
Groenveld gecreëerd op een lei van het dak van de Grote Kerk. 

SCHOONMAAK GROTE KERK 
Annemarie Voorbraak, namens de kerkrentmeesters 

Vanaf 1 oktober is het schoonmaakwerk van de Grote Kerk uitbesteed aan ProSchoon. 
Sinds 2 jaar waren er elke week 3 of 4 mensen een paar uur bezig om er voor te zor-
gen dat de kerk netjes en schoon bleef. Maar zoals met alle werk dat er gedaan moet 
worden, er vallen steeds weer mensen af en nieuwe mensen zijn niet te krijgen. Jam-
mer maar het is niet anders. Dan zit er niets ander op om het schoonmaakwerk uit te 
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besteden. Dat is gelukt. Maar………….dat 
kost geld. Best veel, maar het is niet duur. 
En dat geld zullen we met zijn allen moe-
ten opbrengen. Als we per lid € 10,-- extra 
doneren is dat probleem ook opgelost.  

In ieder geval zeggen wij de vrijwilligers 
van de afgelopen 2 jaar hartelijk dank voor 
hun inzet. Fijn dat jullie allemaal hebben 
meegewerkt. Trouwens, er is nooit een 
wanklank gehoord. Er waren er zelfs die 
het wel jammer vonden dat we gingen 
stoppen, want het was ook best gezellig. 
Die gezelligheid is overigens ook wel op 
een andere manier te vinden. Zie het stuk-
je over de inloopochtend.  

Het wekelijkse schoonmaaktraject is afge-
sloten met een bloemengroet aan de oud-
ste schoonmaakster van de groep, Wally 

Sallmann. In haar bedanken we alle 
vrijwilligers.  

Wat we er wel in houden is de “grote” 
schoonmaak, die wij vanaf nu niet 1 
keer, maar 2 keer per jaar willen gaan 
organiseren. Afgelopen 18 september 
was het weer een drukte van belang bij 
de schoonmaak. Ook de mensen die niet 
in de schoonmaakploeg zaten, hartelijk 
dank voor jullie inzet die dag. We hopen 
dat jullie de volgende keer weer mee-
doen.  

Nogmaals allemaal hartelijk dank.  
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INLOOPOCHTEND 
Annemarie Voorbraak 

Sinds een paar jaar houden wij de 1e woensdag van de maand de zgn. “inloopoch-
tend”. Gewoon niets bijzonders, de kerkdeur open, de koffiepot aan. Voor wie zin 
heeft in een praatje met koffie. Nu hebben wij het idee dat het niet echt leeft bij de 
kerkmensen. Het is altijd een vast groepje, wat natuurlijk prima is. Afgelopen week 
kwamen er ook nog wat mensen de kerk van binnen bekijken. Heel erg leuk natuurlijk. 
We roepen wel eens dat de kerkdeuren te veel dicht zitten. Maar ja, het bemensen 
blijft natuurlijk altijd een heet hangijzer. Voorlopig houden we het nog even op allen 
de 1e woensdag van de maand. Woensdag 6 november is het weer zover. Komt u ook 
eens een keer langs? Er worden soms wat plannen gesmeed om eens iets leuks te 
doen met elkaar. Wellicht heeft u ook nog een leuk idee of een wens om eens iets met 
elkaar te doen. Warm aanbevolen!  

Bij de foto: 
Traditioneel zijn vooral onze vrouwelijke gemeenteleden. Op de foto ontbreekt Di-
euwke Hoekstra die in haar ijver de paden rond de kerk onkruidvrij te maken, zichzelf 
geen koffie gunde.  

PUBLICATIES OVER DE GEREFORMEERDE KERK IN SCHAGEN 
Wim Voorbraak 
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Als redactie werden we verrast toen we van de heer Gerard J. Kok uit Groningen een 
link ontvingen naar zijn weblog op de website GereformeerdeKerken.info over de ge-
schiedenis van de Gereformeerde Kerk in Schagen. Omdat ikzelf, samen met Jan Rus, 
Jan Prij en Fred Timmer ook actief geweest ben in het verzamelen van  feiten over de 
Gereformeerde kerk in Schagen was ik benieuwd waarom iemand, buiten Schagen, 
aan zo’n project begint. De heer Kok vertelde me dat de website in augustus 2015 
online is gegaan, vooral naar aanleiding van het enkele maanden eerder gepubliceerde 
boek ‘God in de Oorlog‘, waarin onder meer geschreven werd over de vermeende 
bedenkelijke rol die ‘de leiding’ van de Gereformeerde Kerken in Nederland zou heb-
ben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Over de beweringen in dat boek verscheen 
in augustus 2015 op de website Gereformeerdekerken.info  een uitvoerig redactio-
neel onderzoeksrapport onder de titel  “Het bommetje van Trouw”. Daarin kwamen 
ook de publicaties over God in de Oorlog in het dagblad ‘Trouw‘ aan de orde.  

De website GereformeerdeKerken.info stelt zich sindsdien ten doel het publiceren van 
historische overzichten betreffende de (voormalige en huidige) Gereformeerde Kerken 
in Nederland (GKN) en van nieuwsberichten over de tegenwoordige Gereformeerde 
Kerken (PKN) en betreffende de (van oorsprong) gereformeerde kerkgebouwen.  

Informatie over de gereformeerde Kerk van Schagen is verschenen in 2 delen en te 
vinden door aanklikken van de twee volgende links:  

https://gereformeerdekerken.info/2019/09/24/de-gereformeerde-kerk-te-schagen-1/  

https://gereformeerdekerken.info/2019/09/26/de-gereformeerde-kerk-te-schagen-2/ 

Uiteraard alleen in de digitale versie van het blad. Ons blad is ook terug te vinden op 
onze website www.pgschagen.nl. Via het blad op de website komt u ook snel bij de 
artikelen.  

Hieronder de eerste 2 alinea’s uit de publica-
tie:  

1. Het begin.  
De kerk mocht dan in 1938 geïnstitueerd wor-
den, al veel eerder ontstonden de eerste plan-
nen om in Schagen eigen gereformeerde dien-
sten te houden. De afstand naar de kerken 
van Dirkshorn en Krabbendam, waaronder 

Gebouw Ceres 

https://gereformeerdekerken.info/2019/09/24/de-gereformeerde-kerk-te-schagen-1/
https://gereformeerdekerken.info/2019/09/26/de-gereformeerde-kerk-te-schagen-2/
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Schagen ressorteerde, was naar het oordeel van de Schagense gereformeerden te 
groot. Vandaar dat op 23 januari 1921 een aantal gereformeerden bij elkaar kwam in 
de voormalige landbouwsociëteit Ceres om daar een eigen gereformeerde kerkdienst 
te houden.  

Men had daarover namelijk kort tevoren met de kerkenraad van Dirkshorn overlegd, 
die op 19 januari 1921 toestemming gaf daarmee een begin te maken, maar… alléén ’s 
middags. Van de broeders en zusters in Schagen werd verwacht dat ze de ochtenddien-
sten gewoon in Dirkshorn zouden bijwonen. Afgesproken en toegestemd werd dat ou-
derling C. Kooy, woonachtig in Schagen, zou preeklezen en de diensten zou mogen 
leiden. Zo werd de eerste ‘eigen’ dienst in Ceres al op 23 januari 1921 gehouden; direct 
na ontvangst van de toestemmingsbrief van de kerkenraad van Dirkshorn. Voor de rest 
verwijs ik naar beide links.  
Wordt vervolgd op de website! 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 

Bijbelgespreksgroep 

Op woensdag 13 november is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote Kerk. We 
beginnen om 14.00 uur. Het thema zal zijn: Leven met de naam. Aan de hand van de 
tien woorden behandelen we iedere keer een gedeelte. Iedereen is van harte welkom.  

Oecumenische gespreksgroep  

Dinsdag 26 november is de volgende oecumenische gesprekskring in de Grote kerk. 
We beginnen om 13.30 uur. Het thema is: Om te breken en te delen. Mocht u interes-
se hebben dan kunt u contact opnemen met pastor Louise Kooiman. Van harte wel-
kom.  

VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 

Collecte diaconie 20 oktober : Dorcas  

Een krachtige en constructieve combinatie van vrijwilligers en medewerkers in binnen- 
en buitenland. Gelijkwaardig en gepassioneerd zetten ze hun talenten in. Van de win-
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kelvrijwilligers tot de boekhouding tot de projectmedewerkers in Oost-Europa, het 
Midden-Oosten en Afrika. Samen zorgen ze er voor dat Dorcas werkt.  

Samen is voor hen een sleutelwoord. De vele collega’s en samenwerkingspartners in 
de landen die hun werkterrein vormen, zijn voor hen van levensbelang. En dat geldt 
ook voor allen die met hen optrekken in Nederland. Zonder hun gebed, giften en inzet 
bestaat Dorcas simpelweg niet. En vindt het werk geen weg.  

Collecte diaconie 2 november Najaarszending (Collecte Kerk in Actie)  
Onderwijs voor groeiende kerk Zambia  

In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische fa-
culteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch 
onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om 
gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om 
te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-
vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de 
orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenecht-
paar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.  

Collecte diaconie 10 november Dorpskerken (Collecte Protestantse Kerk)  
Steun voor kleine kerkgemeenschappen  

'Als ik de kerktoren van mijn dorp zie, dan weet ik: ik ben thuis'. Dat gevoel delen 
kerkgangers en dorpsbewoners. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om 
present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld 
door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door bu-
renhulp te stimuleren. Door de oprichting van een voedselbank of door het bieden van 
(pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Er gaat veel goed in dorpskerken, maar er zijn 
ook zorgen. Want soms ontbreken voldoende menskracht en middelen om kerk van 
en voor het dorp te zijn. De Protestantse Kerk helpt dorpskerken om gelovig en crea-
tief dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Collecteert u mee om dorpskerken levendi-
ge vindplaatsen van geloof, hoop en liefde te laten zijn.  

PASTORAAT 
Arie Jan van der Bom en Louise Kooiman 

Niet altijd is het voor iedereen duidelijk hoe het pastoraat verdeeld is in onze gemeen-
te. De wijken zijn verdeeld en iedere wijk heeft een coördinator die aanspreekpunt is.  
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Lijst met coördinatoren  

 

Sinds vorig jaar september zijn pastor Louise Kooiman en Ds. Arie Jan van der Bom 
beiden werkzaam in onze 
gemeente.  

Zij hebben een verdeling 
gemaakt van de wijken. Dit 
houdt in:  

Ds. Arie Jan van der Bom: 
Muggenburg, Hoep Noord, 
Hoep Zuid, De Bron. Buiten-
gebied: Sint Maarten, 
Valkkoog, ‘t Zand, Eenigen-
burg.  

Pastor Louise Kooiman: Waldervaart, Schagen Centrum, Groeneweg. Zorgcentra: 
Caegstate en Magnushof.  

In eerdere kerkbladen is er gesproken over het KLIVwerk (= kennismaken, luisteren, 
interesse tonen en verbinden). Beide pastores zullen hier de komende periode aan-
dacht aan schenken. Mocht u voor die tijd graag één van de beide pastores willen 
spreken dan kunt u contact met hen opnemen.  

Pastor Louise Kooiman: 0228-592970 mob. 0623711393  
Ds. Arie Jan van der Bom tel. 0224-227396 mob. 683384921 
 
 

Wijk Omschrijving Cöordinator telefoonnummer Sleutel LRP
1 Centrum Corine Leijdekkers 0224 212601 Corine Leijdekkers 
2 Groeneweg Marijke van Harskamp 0224 214039 Marijke van Harskamp 
3 Waldervaart Bote Nieuwland 0224 296827 Bote Nieuwland 
4 Muggenburg Gerda Heddes 0224 217242 Gerda Heddes 
5 Hoep Noord en Zuid Vacant Wim Voorbraak 
6 Sint Maarten en Valkkoog Gerda Mechielsen/Jan Bruin Wim Voorbraak 
7 Omgeving Schagen Wim Voorbraak 0224 213665 Wim Voorbraak 
8 Zorgcentra Vacant Wim Voorbraak 
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VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak-van Oostwaard 
 

 
 
Opbrengst Westfriese marktdagen 2019  
De openstelling van de kerk tijdens de West-Friese marktdagen heeft een bedrag op-
geleverd van € 1.030,20. In het kaarsenpotje en de bus bij de wc zat tezamen een be-
drag van € 160,20. 
 
Actie Plaatselijk werk  
De in mei gehouden actie plaatselijk werk heeft uiteindelijk een bedrag opgebracht ad 
€ 2.266. Een ieder hartelijk dank voor zijn of haar gift.  
 
Bijdrage kerkblad  
Het vervaardigen van het kerkblad kost geld en net als voorgaande jaren ontvangt u bij 
dit kerkblad dan ook een acceptgirokaart voor uw jaarlijkse vrijwillige donatie in de 
kosten ad € 10,00. Lezers van ons kerkblad die niet geregistreerd staan in het landelij-
ke registratiesysteem van de PKN maar wel graag het kerkblad willen lezen krijgen niet 
automatisch een acceptgirokaart. Mocht u nu geen acceptgirokaart hebben ontvangen 
en toch een bijdrage willen geven ter bekostiging van de vervaardiging van het kerk-
blad dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL55 RABO 0373 7285 22 
t.n.v. Protestantse Gemeente te Schagen o.v.v. donatie kerkblad 2019 

 
 
 

Collectes 3e kwartaal 2019 

1e 2e Totaal kerk diaconie afdracht

7-7-2019 76,6 104,2 180,8 76,6 104,2 Children our Future 
14-7-2019 122,65 107,8 230,45 122,65 107,8 JOP
21-7-2019 102,65 99,65 202,3 102,65 99,65
28-7-2019 79,55 82,56 162,11 79,55 82,56 Stg. Exodus 
4-8-2109 Schagerbrug 88 91,51 179,51 88 91,51

11-8-2019 91,85 158,74 250,59 91,85 158,74 KIA  Werelddiaconaat 
18-8-2019 90,75 139,9 230,65 90,75 139,9 KIA Birma genoeg rijst voor iedereen 
25-8-2019 91,6 87,4 179 91,6 87,4
1-9-2019 95 84,5 179,5 95 84,5
8-9-2019 92,48 89,85 182,33 92,48 89,85 Vrienden vd Magnushof

15-9-2109 116,45 172,4 288,85 116,45 172,4 KIA Zending
22-9-2019 Oec.Dienst 
29-9-2019 107,67 135,8 243,47 107,67 135,8 KIA Internationale Ouderendag 

Totaal 1155,25 1354,31 2509,56 1155,25 363,06 991,25
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Koningsspil 42 
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  06 - 48 52 78 30  
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  06 - 48 52 78 30  

  info@vesteringadministratie.nl 
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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 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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SCHAGER NACHTVLINDERS II-Vergevingspressie 
Arie Jan van der Bom 

Moet je een ander vergeven? Dat is een lastige vraag. Zo-
dra een mens “moeten” hoort, gaat zij al in verzet. “Ik 
moet niets!”, zal zij zeggen. En dat geldt misschien nog 
eens te meer bij vergeven. Want vergeven betekent iets 
ongehoords doen. Iets tegennatuurlijks. Het betekent een 
ander vrijuit laten gaan. Een ander die je pijn en verdriet 
heeft gedaan, misschien wel onnoemelijk veel pijn en ver-
driet. Zo iemand vrijuit laten gaan. Waarom zou je dat 
doen? Waarom zou je daaraan meewerken?  

Ik las laatst een vraaggesprek waarin een student theolo-
gie over haar scriptie sprak. Zij had iets geschreven over 
vergevingspressie. Wat is dat? Slachtoffers worden vaak 
onder druk gezet om daders te vergeven. Meestal komt 
die druk van de daders zelf. Zij eisen min of meer verge-
ving van de slachtoffers, want anders kunnen zij niet goed 
verder met hun leven. Alsof het hun goed recht is.  

Maar daarmee overvraag je de slachtoffers. Zij zitten vaak 
nog midden in een verwerkingsproces van pijn, verdriet, 
woede, verlies, onmacht en wat al niet meer. Door hen 
onder druk te zetten om te vergeven wordt dit proces 
ernstig verstoord. Want je geeft dan een signaal af dat het 

nu maar eens klaar moet zijn met al die gevoelens van pijn, verdriet, woede, verlies, 
onmacht en wat al niet meer. Slachtoffers kunnen zich dan ook nog eens schuldig gaan 
voelen dat zij voelen wat zij voelen. En dat kan weer leiden tot het verdringen van 
deze gevoelens. Zij bezwijken onder de druk en zeggen misschien wel dat zij vergeven 
hebben. Maar later raken zij ernstig depressief. Echt vergeven hebben zij het voor hun 
gevoel nooit.  

Het is hoe dan ook niet aan daders om vergeving af te dwingen. Zij kunnen hooguit 
vergeving zoeken bij slachtoffers. En dat kunnen zij doen door berouw te tonen en 
door berouw uit te spreken. Maar dan nog biedt dat geen enkele garantie op verge-
ving van de kant van slachtoffers. Een dader zal moeten leren wachten op vergeving 
van een ander. En misschien komt die wel nooit. Hij zal dan daarmee moeten leren 
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leven. De toegebrachte schade is dan te groot, te onherstelbaar. En dat krijgt dan uit-
drukking in de onvergeeflijkheid van het slachtoffer.  

Maar ook de godsdienst kan druk uitoefenen op slachtoffers om toch vooral te verge-
ven. Want zo zou God het willen. Het moet. Hoe zit dat?  

Het is waar dat de godsdienst zo ingezet kan worden, maar dat berust dan op een 
groot misverstand. Het “moeten” van “het moeten vergeven” is geen heilige plicht. 
Niets “moet” in dit verband. Het gaat hier om een wenselijkheid. Het is wenselijk dat 
het slachtoffer de dader vergeeft. Niet alleen met het oog op de dader. Om hem of 
haar te bevrijden van een schuld of een schaamte. Het is ook wenselijk met het oog op 
het slachtoffer. Om hem of haar te bevrijden van een diepe wrok. Of misschien zelfs 
wel van een vijandigheid tegen het leven. Of tegen God zelf.  

Het is wenselijk om te vergeven zodat het slachtoffer weer kan gaan ademhalen, weer 
kan gaan leven. Dat laat zich op geen enkele wijze afdwingen. Het zal van binnenuit 
moeten komen. Als werkelijk en doorleefd gevoel. Als bereidheid om los te kunnen 
laten. Het slachtoffer weet ook niet wanneer dat moment zich aandient. Eens. Dat 
“eens” is de hoop van de godsdienstige mens. Zij is vertrouwd met wachten op wat 
zich niet laat afdwingen.  

Een collega-dominee vertelde mij dat hij er zo’n gruwelijk hekel aan heeft wanneer op 
TV “vergeving” wordt ge-orkestreerd. Een presentatrice belt bij iemand thuis aan, 
geeft een bloemetje, en vertelt van wie dat bloemetje is en dat diegene het heel jam-
mer vindt dat er geen contact meer is vanwege een heel oud conflict. Zij stelt dan haar 
vraag: Zou de ontvanger van het bloemetje er voor voelen om die ander weer te zien? 
Ondertussen staat een grote camera gericht op deze persoon. Over vergevingspressie 
gesproken…  

En toch is dat soms ook nodig. Ik vroeg mijn collega in hoeverre dit nu zoveel anders is 
dan in de kerk? Er wordt in het TV-programma een kader voor vergeving aangeboden. 
En dat gebeurt in de kerk ook. Ja, anders, maar toch. Als er nu iets is dat in de kerk 
wordt aangeboden dan is het wel een kader voor vergeving. Speelplaats van, oefen-
ruimte voor en herinnering aan vergeving. Maar nogmaals: zonder dwang. En zonder 
garanties. En veel wachten. 
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TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
Rik Laernoes 

Tischreden op woensdag 30 oktober 

Het is inmiddels al een traditie geworden. In de buurt van Lutherdag/Hervormingsdag 
- 31 oktober - organiseren we een zogenaamde Tischreden. Maarten Luther en zijn 
vrouw Katharina van Bora nodigden regelmatig gasten uit bij de maaltijd, de Tisch. 
Ook hun 6 kinderen aten dan gezellig mee. Tijdens de maaltijd werd er druk gepraat, 
gediscussieerd en gemusiceerd. 

Dit jaar willen we de maaltijd organiseren in samenwerking met vluchtelingen, onze 
medelanders. Tussen de gangen door is er uitvoerig gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan, elkaar een beetje te leren kennen. Misschien ook muziek. De maaltijd 
begint om 18.00 uur maar vanaf half zes bent u dan welkom. Wie mee wil eten, even 
aanmelden bij : Rik Laernoes- laerburg@kpnplanet.nl of telefonisch 06 29220184. 

We weten nog niet precies hoeveel gasten we kunnen ontvangen.  We  denken dat 40 
mensen het maximum is. Geef u dus snel op. We maken een lijst in volgorde van aan-
melding. Boven de 40 moeten we wellicht nee ver-
kopen.  

Het geloof van Leonard Cohen 

Over de religieuze inspiratie van Leonard Cohen 
door ds. Edward Kooiman uit Heiloo. 

Woensdag 6 november in de Grote kerk 20 uur. 

We kennen ze allemaal: “Halleluja”, “Suzanne”, “So 
long Marianne”. De teksten van de in 2016 overle-
den zanger en dichter Leonard Cohen gaan over de 
grote thema’s van het leven, liefde en dood. 

Maar vaak genoeg gaan ze ook over religie. De van oorsprong joodse zanger verweeft 
in veel van zijn teksten bijbelse motieven. Joodse en christelijke verwijzingen lopen 
soms door elkaar heen. 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl
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Hij was ook een tijd lid van de “Church of Scientology” en op latere leeftijd bekeerde 
hij zich tot het Boeddhisme en bracht jaren door als monnik in een ZEN-klooster ten 
noorden van Los Angeles. Al die religieuze tradities hebben hun neerslag in de donkere, 
romantische en poëtische teksten van Cohen. Ds. Edward Kooiman, kenner en liefheb-
ber van Leonard Cohen, zal ons meenemen in de songteksten en met name in de ge-
loofsaspecten die erin worden verwoord. Maar we luisteren en kijken natuurlijk ook 
naar de meester zelf. Jan Valkenier, een grote fan van Cohen, zal voorafgaand aan de 
avond en in de pauze, enkele songs van de zanger en dichter ten gehore brengen. 
Toegang vrij. 

Activiteiten in het komende jaar 

We willen dit jaar bezig gaan met dementie. Velen krijgen er mee te maken. Doordat 
men gemiddeld ouder wordt, vormt dementie een steeds groter wordend probleem. 
Drie avonden worden nog  gepland. Maar de bedoeling is dat we ons in februari/maart 
hier mee bezig gaan houden. 

Een filmmiddag/avond. Dan wordt de film ‘Still Alice’ vertoond. Een vrouw die al op 
jonge leeftijd – ze is nog maar 50 -  hiermee te maken krijgt. Vervolgens is er ook een 
voorstelling van Kees van der Zwaard die een voorstelling verzorgt over dit onderwerp. 
En de laatste avond zal een pastor, die met dementerenden werkt, zijn ervaringen 
vertellen. Deze activiteiten worden nog nader aangekondigd in ‘Onze Kerk’ en via de 
zondagse mededelingen. 

Leerhuisavonden door Arie Jan van der Bom 

Voor de kerst zijn er drie avonden met als rode draad: Hedendaagse oriëntatie op het 
christendom. Uitvoerige informatie in de volgende ‘Onze kerk’.  De data kunt u nu al 
vast noteren: woensdag 27 november, woensdag 4 december en woensdag 11 de-
cember. 

In het nieuwe jaar volgt een serie avonden over het Johannesevangelie en na Pasen 
gaan we ons bezig houden met seculariteit n.a.v. het boek ‘A secular age’ door Charles 
Tayler. 

Duurzaamheid 
Tot slot: Ook willen we dit jaar aandacht geven aan ‘Duurzaamheid’. Een onderwerp 
dat ons allen raakt. We kunnen dus voorlopig vooruit. We hopen u op één of meerde-
re bijeenkomsten te ontmoeten. 
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ROMMELMARKT  

Arie van den Berg, RK Werkgroep Missie & Ontwikkeling 

!!! Onze Rommelmarkt gaat wel door !!!  

Het was even onduidelijk of onze jaarlijkse 
rommelmarkt door zou gaan, omdat we niet 
meer in het Regius College terecht kunnen. 
Maar we hebben een heel goede locatie ge-
vonden: WITTE PAAL 247. Dat is even voorbij 
de Gamma 2e straat links, naast Slaapkenner 
Nico van de Nes  

Zoals altijd in de week van de herfstvakantie vrijdag 25 oktober van 13 – 18 uur en 
zaterdag 26 oktober van 11 – 15 uur.  

Er is weer heel veel: boeken, speelgoed, huishoudelijke spullen, kleding, meubels 
techniek enz. enz. en er is koffie en gezelligheid. De opbrengst is als altijd voor kleine 
ontwikkelingsprojecten die we persoonlijk kennen.  

 Kijk ook eens op onze website: www.missie-ontwikkeling-schagen.nl 

AAN TAFEL! 
Koos Eriks 
 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 17 november weer een gezellige 
'Aan tafel!'- middag gehouden. Aanvang 15.45 einde 18.00 u.  De kerk is open vanaf 

15.20 uur. 
Er is koffie, een maal-
tijd en muziek. Ieder-
een is van harte wel-
kom. 
Mocht vervoer een 
probleem zijn, dan 
kunt u gebruik maken 
van de 60+bus. 
U kunt de 60+bus  re-
serveren op werkda-

http://www.missie-ontwikkeling-schagen.nl/
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gen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 272888. 
Opgave vóór woensdag 13 november bij Koos Eriks (0224) 298387 of Ineke Draijer 
(0224) 296794 

 
Huib Wagenaar wordt door voorzitter Paulien Knol bedankt  voor zijn werkzaamhe-
den als ouderling-kerkvoogd. Met de meeste werkzaamheden gaat hij gewoon door 
als ambtloos gemeentelid. Twee diakenen, Tinek Buis en Ger Dekker,een ouderling  
Corine Leijdekkers, en een ouderling-kerkentmeester Jan Mechielsen werden op-
nieuw bevestigd in het ambt. 
 
ACTIVITEITENROOSTER OKTOBER-NOVEMBER 2019 

 

21 okt maandag Eerste repetitie kerstkoor 20:30 uur Grote Kerk
27 okt zondag Meditatiedienst Schagerbrug 17:00 uur Schagerbrug
30 okt woensdag Tischreden i.v.m Marten Lutherdag 18:00 uur Grote Kerk
1 nov vrijdag Informatieavond Armeniëreis 19:30 uur Grote Kerk
6 nov woensdag inloopmorgen 10:00 uur Grote Kerk
6 nov woensdag Lezing over Lennart Cohen 20:00 uur Grote Kerk
11 nov maandag Vergadering kerkrentmeesters 13:30 uur Wulpenhof 3
13 nov woensdag Bijbel gesprekskring 14:00 uur Grote Kerk
17 nov zondag Aan tafel!' Gemeentemaaltijd 15:45 uur Grote Kerk
19 nov dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 20:00 uur Grote Kerk
20 nov woensdag Kerkenraad 20:00 uur Grote Kerk
26 nov dinsdag Oecomensische gespreksgroep 13:30 uur Grote Kerk



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  
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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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