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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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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!
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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.
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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 
 
Het einde van het kerkelijk jaar komt in zicht. Altijd een tijd om terug te zien. In het 
stuk over eeuwigheidszondag wordt hier aandacht aan besteed. Daarnaast komen ook 
activiteiten aan bod van meer recente datum. Graag maak ik u opmerkzaam op het 
stuk over Leonard Cohen, waar veel meer publiek op af kwam dan we ooit hadden 
gehoopt. Maar we kijken niet al-
leen achteruit maar ook in de 
toekomst. Advent komt eraan, in 
dit nummer wordt zelfs al aan-
dacht aan de kerst besteed. 
Ik heb het al vaker naar voren 
gebracht dat we als gemeente 
alleen gemeente kunnen zijn als 
ieder zijn steentje bijdraagt, van-
daar dat ik u op de “vacature” van 
preekregelaar wil wijzen.  
En wat zou onze gemeente zijn 
zonder wat men noemt “levend 
geld”. Dat is het geld wat wij als 
gemeente elk jaar weer bij elkaar 
brengen tijdens actie Kerkbalans. 
Ook daar zijn mensen voor nodig. 
Ten slotte wil ik u wijzen op de bijdrage van Leo en Magda Witte over hun reis naar 
Roemenië. Graag maak ik opmerkzaam op hun actie welke op 1 en 8 december plaats 
zal vinden en waar ze in Roemenië gemaakte kerstkaarten zullen verkopen.  
U zult in deze uitgave de “vaste” rubriek Nachtvlinders van onze predikant moeten 
missen. De griep heeft toegeslagen en heeft meerdere geveld, vandaar. 
Als u “Onze Kerk” niet op tijd op de mat vindt weet dan dat deze ook online te vinden 
is op www.pgschagen.nl. 
 
Tot slot zoals u van mij gewend bent de spreuk van de maand. 
 
Als je niet weet waar je vandaan komt kan je ook niet weten waar je naar toe gaat. 
 
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 

Paulien Knol 

Ik was een tijdje geleden bij mijn vader. Mijn vader is 93 en hij woont met veel hulp 
van zijn kinderen nog op zichzelf. Lichamelijk gaat hij achteruit, maar zijn geest is nog 
altijd levendig.  

Wij hadden allebei het boek Het Pelgrims Fathers com-
plot van Jeroen Windmeijer gelezen. Voor wie deze 
schrijver niet kent: het is een Leidse schrijver die religi-
euze thrillers schrijft. In dit boek gaat het over een ge-
heim document dat de geloofwaardigheid van de bijbel 
aan het wankelen zou brengen.  

Dat bracht ons op de filosofische discussie: wat is waar 
en wat is waarheid, oftewel hoe waar is de bijbel en 
hoeveel waarheid bevat de bijbel. Deze vragen zijn na-
tuurlijk niet te beantwoorden, maar ze zorgen er wel 
voor dat je stil staat bij de kern van de bijbel. Waartoe 
bestaat de bijbel en waartoe geloof ik. En zijn dit vast-
staande gegevens of verandert dit in de loop der jaren?  

Als kind vond ik mijn vader geweldig (ik besef heel goed wat een geluk ik heb gehad 
door op te groeien met ouders die veel liefde gaven). In mijn ogen was hij sterk, lief, 
knap en hij kon alles. Toen ik een kind was dacht ik als een kind, sprak ik als een kind 
en redeneerde ik als een kind, aldus Paulus. Ik hield van mijn vader. Toen ik puber 
werd, en die tijd daarna ook, begon ik in te zien dat mijn vader helemaal niet zo ge-
weldig was. Ik vond hem knap irritant, autoritair en verschrikkelijk ouderwets. Tegen-
woordig kom ik graag bij mijn vader, ik vind het fijn om gesprekken met hem te voeren 
over de zaken die wij beiden belangrijk vinden in het leven. Ik vind het fijn om discus-
sies met hem te hebben en we genieten er allebei van als we het niet eens worden 
met elkaar. Het beeld van mijn vader is erg veranderd in de loop der jaren. Wat niet 
veranderd is, is de onvoorwaardelijke liefde en het onvoorwaardelijke vertrouwen wat 
wij in elkaar hebben. We hebben allebei veel fouten gemaakt maar dat heeft aan onze 
liefde niets veranderd.  

Ik denk dat het met mijn geloof en mijn relatie met God hetzelfde is. In de loop der 
jaren is er veel veranderd. Ook God is voor mij wel eens van Zijn voetstuk gevallen, en 
ik kan mij voorstellen dat ik God ook veel verdriet gedaan heb. Wat niet veranderd is, 
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is mijn onvoorwaardelijke liefde en vertrouwen in God. Hoe hard het leven af en toe is, 
ik heb alle vertrouwen dat Hij er altijd bij zal zijn. En ik geloof in de onvoorwaardelijke 
liefde en het onvoorwaardelijke vertrouwen dat God heeft in de mensheid. Daar komt 
niets tussen.  

In het vertrouwen in deze liefde leef ik met iedereen mee die bij de eeuwigheidszon-
dig zijn dierbaren zal gedenken. 

KERKDIENSTEN 

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  fam. Nicolai 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg 
10.30 uur  Dhr. A. Rodenburg 
organist  Hanneke Muntjewerf 

Woensdag 20 november 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur  Pastor Mw. L. Kooiman 

 
Zondag 24 november 2019, Eeuwigheidszondag 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom en pastor Mw. L. Kooiman, m.m.v. de Cantorij 
1e collecte  pastoraat Schagen 
2e collecte  Voedselbank Kop van Noord Holland 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Gerda Mackenbach 
koffie wordt verzorgd door Elly van Venetien en Ineke Bakker 
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autovervoer  fam. van der Woude 
Er is crèche, Kom in de Kring, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag 27 november 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Pastoor E. Moltzer 

Zondag 1 december 2019, 1e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte  Kerk (energiekosten) 
2e collecte  Missionair werk 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Annemarie Terlouw 
autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 4 december 2019 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Dhr. J. Bruin 

Zondag 8 december 2019, 2e Advent 
Grote Kerk 
10.00 uur   Pastor Mw. L. Kooiman 
1e collecte  Kerk (pastoraat Schagen) 
2e collecte  Pastoraat 
Organist  Jan Zwart 
Gastheren Rik Laernoes en Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Lies van Eijsden 
autovervoer  fam. Schenk 
Er is crèche, Kom in de Kring, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag 11 december 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Pastoor J. van der Stok 

Zondag 15 december 2019, 3e Advent 
Grote Kerk 
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10.00 uur   Drs. G. Scholten, pastor NW Ziekenhuisgroep Den Helder 
1e collecte  Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte  Diaconie 
Organist   Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjan Poley 
autovervoer  fam. de Visser 
Er is crèche en kindernevendienst 

Woensdag 18 december 2019 
Zorgcentrum De Bron 
19.00 uur   Pastoor J. van der Stok en pastor Mw. L. Kooiman 

Donderdag 19 december 2019 
Caegstate 
19.30 uur   Pastor Mw. L. Kooiman, Kerstfeestviering Caegstate m.m.v. het 
Kerstkoor 
 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp-Baas 
 
Als ik dit schrijf, zijn de lampionnen in de maak want Sint Maarten zit eraan te komen!  
Sinterklaas is waarschijnlijk tegelijkertijd druk bezig het ruim vol pakjes te laden, want 
binnenkort komt hij weer onze kant op.  
In de kerk gaan we ons voorbereiden op het Kerstfeest: vanaf 1 december begint de 
adventstijd. Het adventsproject heeft dit jaar als titel: ‘Volg de ster!’. We gaan het 
hebben over verschillende voorouders van Jezus. Met de verhalen over hen zien we al 
iets van wie Jezus is en wat hij gaat doen.  
Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn, hebben we ook weer een mooi creatief 
project bedacht waar jullie 4 weken lang aan kunnen werken. Wij hebben er zin in en 
we hopen dat jullie er allemaal bij zijn!  
 
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  
1 december 1e advent  Genesis 49:8-12   Juda wordt gezegend  
8 december 2e advent  Ruth 4: 11-22   Obed wordt gezegend  
15 december 3e advent  2 Samuël 7:8-11, 17-19  Gods belofte aan David  
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KINDERKERSTFEEST 2019: 24 DECEMBER OM 16.30 uur! 
Annemieke Plomp-Baas 

Inmiddels zijn we met heel veel kinderen druk aan het oefenen voor het kinderkerst-
feest. Dit jaar zien wij het kerstverhaal door de ogen van Hanna. Zij is de dochter van 
zomaar een herbergier in Bethlehem. Op een dag is het opeens enorm druk in de stad. 
En dan staat er een wel heel bijzondere ster boven de stal bij haar huis! Een prachtig 
verhaal - over hoe God hele gewone mensen gebruikt voor hele bijzondere dingen.  

We gaan er een mooi feest van maken met een band, samenzang, kaarsen en mooie 
beelden. En aan het einde is er nog een leuke verrassing… Van harte welkom ieder-
een! kinderkerstfeestschagen@gmail.com  

EEUWIGHEIDSZONDAG 
Arie Jan van der Bom en Louise Kooiman 
 
Sterven is als het doven van een lamp niet de vernietiging van het licht. Verdriet is als 
gebroken riet terugvallen in de schoot van de aarde. Nacht van verdriet en rouw. 
Witte rozen als teken van geen rouw, geen jammerklacht. Geen pijn want wat er 
eerst was is voorbij.  

Op zondag 24 november is er in de Grote kerk de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  

De week daarna begint de adventstijd. De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt 
ook wel eeuwigheidszondag genoemd, omdat op die zondag in lezingen, liederen en 
preek het perspectief verschuift van het hier en nu naar de toekomst, of om het in 
Bijbelse taal te zeggen, naar de eeuwigheid. Het gaat dan over het komende Koninkrijk 
van God, over de komst van Jezus Christus. In deze dienst wordt het licht aangestoken 
aan de Paaskaars, licht van bevrijding, van de opstanding.  

Het is bij ons de traditie om de overledenen in de gemeente te gedenken. Een ieder 
wordt dan in de gelegenheid gesteld om een kaars aan te steken voor iemand die 
hij/zij missen moet.  

In deze dienst zullen Ds. Van der Bom en Pastor Kooiman voorgaan en de cantorij zal 
meewerken o.l.v. dhr. Wijnand Kramer.  
Wij nodigen u allen uit om, als u dat wilt en kunt, naar de kerk te komen en dit samen 
met ons te gedenken.  
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MEELEVEN 
Arie Jan van der Bom en Louise Kooiman 

Wij leven mee met Ide en Jeannette Wolzak, Julianastraat 88, ’t Zand. Ide is geope-
reerd en heeft een zware operatie ondergaan. Wij wensen hem sterkte en geduld naar 
de weg van herstel. Ook voor Jeannette is het een intensieve periode, ook haar wen-
sen we veel sterkte toe.  

Wij leven mee met Johanna Meijer. Johanna is gevallen en is geopereerd. Zij is nu be-
zig met haar herstel en verblijft in Wieringerwaard. Wij wensen haar veel sterkte en 
beterschap toe.  

Wij leven mee met Willy Klein Entink, Acaciaplein 302, Er is zorg om haar gezondheid.  
Zij zit nu in een behandeltraject met een onzekere uitkomst. Wij wensen haar veel 
sterkte toe.  

Wij leven mee met Anneke Visser, t Schip 82. Zij is geopereerd en het lijkt niet hele-
maal te gaan zoals ze hoopte. Wij wensen haar veel sterkte en herstel toe.  

De maand van november is de maand van gedenken van onze doden.  
Wij wensen allen die in verdriet en rouw zitten veel kracht toe. 

VACATURE PREEKREGELAAR! 
Arjan Plomp 
 
Vacature preekregelaar 
Wie zorgt er eigenlijk voor dat er elke zondag een voorganger is? Misschien is dit 
vreemd genoeg wel een van de meest onbekende functies binnen de gemeente: de 
preekregelaar. Deze functie wordt al lange tijd vervuld door Tineke Dwarswaard.  

Na vele jaren trouwe dienst heeft Tineke Dwarswaard besloten dat ze haar taak als 
preekregelaar zal neerleggen. Hiervoor vanaf deze plek alvast veel dank! Omdat we al 
vroeg in het jaar (circa februari 2020) moeten beginnen met het invullen van het 
nieuwe dienstenrooster voor 2021, zijn we hard op zoek naar een opvolger voor Tine-
ke.  

Je maakt in overleg met onze eigen voorgangers (en kerkenraad) een verdeling van 
diensten voor het hele jaar. Daarna benadert de preekregelaar gastpredikanten om 
voor te gaan in de resterende diensten. Je bent dus ook het aanspreekpunt voor gast-
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voorgangers en onderhoudt contact met hen. Er zitten geen vergaderingen aan vast. 
Wie wil helpen? Meld het bij de scriba, Arjan Plomp (tel 0224-227522 / scri-
ba@pgschagen.nl). Ook voor meer informatie of vragen hierover van harte welkom!  

KERSTVIERING IN DE KERK OP DINSDAG 17 DECEMBER 
Louise Kooiman 
Evenals voorgaande jaren is er op dinsdag 17 december van 16.00 uur tot 19.00 uur 
een Kerstviering in de Hans Leijdekkerszaal in de Grote kerk op de Markt. Er is zang en 
muziek, er worden verhalen verteld en we gaan samen in gesprek. Ook is er een heer-
lijke kerstmaaltijd.  

De mensen van de gespreksgroepen zijn welkom, maar daarnaast is uiteraard ook 
iedereen die het leuk vindt van harte welkom. U hoeft u niet op te geven maar kan zo 
naar de kerk komen. Mocht u vervoer nodig hebben kunt u contact opnemen met 
pastor Louise Kooiman tel. 0228-592970  

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak (avoorbraak@ziggo.nl) 

Het duurt voor ons gevoel nog wel even, maar……. hebben we net de actie acceptgiro 
voor het kerkblad gehad, moeten de rentmeesters al weer gaan nadenken over de 
actie kerkbalans in januari. Er zijn van die klussen binnen de kerk die je wellicht liever 
overslaat, maar helaas. Dat is niet mogelijk. De predikant moet zijn werk kunnen doen, 
de kerk moet schoon, elke week weer, en zonder geld beginnen we ook weinig of 
niets. Daarom is er elk jaar weer de actie kerkbalans. Dat weten we natuurlijk wel met 
z’n allen. Maar toch. Gelukkig zijn er elk jaar weer mensen bereid op stap te gaan. 
Zover is het gelukkig nog niet. Toch zou ik u alvast willen vragen om na te denken over 
de manier waarop u benaderd wordt voor kerkbalans. Voor ons zou het heel mooi zijn 
als we zoveel mogelijk mensen digitaal kunnen benaderen. Natuurlijk kunt u ook ko-
mend jaar onze administratrice machtigen een vast bedrag per maand te incasseren 
en deze machtiging eenvoudig ieder jaar herhalen. Dat kunt u overigens altijd stoppen 
of veranderen. Wilt u er eens over nadenken? Uw e-mailadres kunt u naar mij toestu-
ren. Mijn e-mail adres vindt u bovenaan deze tekst; wij beloven dat wij zorgvuldig met 
uw adres om zullen gaan. Uw e-mailadres is alleen zichtbaar voor het pastoraat, de 
administrateur en de penningmeester. Sowieso zullen uw persoonsgegevens nooit 
gedeeld worden met personen of instanties buiten PG Schagen. En natuurlijk kunt u 
altijd uw e-mailadres laten verwijderen uit onze administratie. Ik hoor het graag van u. 
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VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 

Sinds mijn laatste verslag heeft er een bezinningsavond (2 oktober) en een vergade-
ring van de kleine kerkenraad (17 oktober) plaatsgevonden. Een aantal punten:  

Samenwerkingsovereenkomst met PG Callantsoog  
Onze predikant werkt voor 32 uur per week voor onze gemeente. De PG Callantsoog 
heeft hem afgelopen voorjaar gevraagd om voor 8 uur per week in hun gemeente te 
gaan werken en dat wil hij graag gaan doen.  

Mede op verzoek van de classis is er een samenwerkingsverband, inclusief contract, 
afgesloten met de PG Callantsoog. Voorafgaand aan deze samenwerkingsovereen-
komst is de gemeente nog gehoord; er zijn geen bezwaren of bedenkingen naar voren 
gebracht tijdens deze periode van horen.  

In dit contract is de samenwerking tussen onze gemeente en PG Callantsoog beschre-
ven: het betreft alleen de gezamenlijke aanstelling van ds. Arie Jan van der Bom voor 
een fulltime aanstelling en voor alle overige aangelegenheden zijn de gemeenten ieder 
voor zich verantwoordelijk. Deze samenwerkingsovereenkomst eindigt bij vertrek van 
ds. Arie Jan van der Bom of indien één van de gemeenten met de predikant daartoe 
besluit. Alle partijen, inclusief de classis, hebben de samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend en de (officiële) ingangsdatum is 1 november 2019. 

Bezinningsavond  
In tegenstelling tot eerdere bezinningsdagen is er dit jaar gekozen om deze bijeen-
komst te beperken tot een avond. Deze avond is vrij luchtig gehouden: na een geza-
menlijke maaltijd, waar we uitgebreid met elkaar in gesprek konden, hebben we deel-
genomen aan een djembé-sessie in onze eigen kerkzaal. Uniek om dit geluid in onze 
kerk zo te horen!  

We hebben daarna enige tijd met elkaar gesproken over onze wijze van vergaderen en 
met name de vergaderfrequentie. Inmiddels werken we alweer enige tijd met een 
kleine kerkenraad en een beperkter aantal vergaderingen met de voltallige kerken-
raad. Er wordt vrij divers gedacht over deze constructie en de discussie zal nog worden 
voortgezet op komende vergaderingen.  

Jeugdwerk  
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Op de vergadering van de kleine kerkenraad was Ilse Broeksma aanwezig om ons bij te 
praten omtrent het jeugdwerk. Er lopen veel zaken goed en we blikken met elkaar 
positief terug op afgelopen Startzondag. Op dit moment wordt er veel werk verzet om 
alles rondom kerst (Adventsproject, Kinderkerst en 1e Kerstdag) invulling te geven.  

Overige Zaken  
Naast diverse lopende zaken is het dienstenrooster voor 2020 besproken. Dit is voor 
een groot deel reeds ingevuld; voor twee diensten is er momenteel nog geen voor-
ganger, maar we hopen deze op korte termijn ingevuld te krijgen. 

WERELDWINKEL 
Hans Nusink 

Sint en Kerst in Wereldwinkel Schagen Voor de 
Sint en Kerst kunt u voor leuke en originele ca-
deaus voor elk budget ook prima terecht in de 
Wereldwinkel onder de toren op de Markt in 
Schagen. Leuke kerststallen en kerstboompjes 
van oud hout zijn een goed voorbeeld. Mocht u 
op zoek zijn bijzondere kerstpakketten, onze me-
dewerksters helpen u graag.  

Naast cadeau-artikelen staan op de schappen van de Wereldwinkel ook food-
producten als koffie, thee en chocolade. Kijk voor meer informatie over de winkel en 
het werken op: www.fairwinkelschagen.nl 

LEERHUIS CHRISTELIJK GELOOF 
Arie Jan van der Bom 
 
Delta-cursus 1.0: Het Christelijke geloof: Wie, wat, waar, hoe en waarom? Een oriënte-
rende inleiding. 
data: wo. 27 november, wo. 4 december en wo. 11 december, aanvang 20.00 uur 
docent: ds. Arie Jan van der Bom 
 
Eind november zal er een interactieve cursus over het Christelijke geloof van start 
gaan. Deze cursus zal in drie opeenvolgende woensdagavonden gegeven worden. De 
cursus wil een hedendaagse inleiding in het Christelijke geloof zijn. De cursus is be-
doeld voor iedereen! Beginners, gevorderden en deskundigen. Dat kan omdat de 
vraagstelling zo veel anders is dan wat wij doorgaans gewend zijn. In de cursus richten 
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wij onze blik niet zozeer op leerstellingen (dogma’s). Wij gaan daarentegen telkens uit 
van de godsdienstige gemeenschap. Wat is de dynamiek van die godsdienstige ge-
meenschap? Wat beweegt haar? Wat drukt zij uit? En hoe participeren de individuele 
leden binnen haar? Dat is een andere manier van kijken naar het Christelijke geloof. En 
dat brengt een andere manier van geloven met zich mee.  
 

Iedereen is welkom. Gelovig, niet-gelovig of anders-gelovig. Graag aanmelden per 
email bij aj.van.der.bom@gmail.com 

BEDANKJE 

Adriaan Rodenburg, Haringhuizen 
 
Hoewel nog niet alle medische probleempjes zijn opgelost 
en ik nog hier en daar verstek moet laten gaan, bedank ik 
iedereen voor de aandacht in de vorm van bloemen, kaar-
ten, apps en e-mails. Dat doen een mens goed in een pe-
riode waarin je helaas de aanwezigheid in de Grote Kerk 
moet missen.  

 

 

 

KEESJE 
Wim Voorbraak 

Het was een bijzonder zondagmorgen. Was voor menigeen de kerkdienst van die mor-
gen hoogtepunt, voor ons was dat wat ons overkwam na afloop van de kerkdienst. Via 
Henk Rieffe ontvingen we foto’s van de kranslegging bij het graf van het broertje van 
mijn vrouw Annemarie, Cornelis Brant Jansen op de erebegraafplaats in Semarang in 
Indonesië door onze gemeenteleden Magda Travaille en Ad Bouterse, op reis door 
Indonesië. Keesje, hij is bijna 4 geworden en is binnen de Jansen familie altijd Keesje 
gebleven, verbleef van zijn eerste tot zijn vierde jaar samen met zijn moeder, 2 oudere 
zusjes en een oudere broer in het Jappenkamp in voormalig Nederlands Indië. Daar 
over leed hij aan hongeroedeem. 
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Ad en Magda bij het graf van Keesje 

Hem overkwam de twijfelachtige eer 
als een van de eerste oorlogsslachtof-
fers weer in een kistje begraven te 
worden. Moeder, broer en zusjes 
waren daar niet bij. De kort daarvoor 
begonnen Bersiap, de vrijheidsstrijd 
van de Indonesische bevolking, maak-
te dit onmogelijk. Te gevaarlijk!  

Wij, als familie voor het merendeel 
van “na de oorlog”, zijn enorm blij dat 
Magda en Ad dit hebben willen doen. 
Het is weer opnieuw ook een mooi 
voorbeeld hoe je als gemeenteleden 
onderling iets voor elkaar kunt bete-
kenen. Dit was wel heel bijzonder. 
Bedankt Magda en Ad voor jullie initi-
atief en het doorzettingsvermogen 
waarmee jullie je plannen hebben weten te realiseren en ons daar ook een groot ple-
zier mee hebben gedaan. Wij zijn blij dat jullie weer heelhuids thuis zijn gekomen, 
hoewel het voor Magda soms wel een kwestie was van letterlijk vallen en weer op-
staan en doorgaan. En we zien uit naar jullie verslag van de reis. 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
Ouderen gespreksgroep 
Op dinsdag 3 december zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
Het thema zal zijn: “Een goed verhaal”. Een goed verhaal heeft meer lagen, het brengt 
je in beweging zodat je er als het ware zelf in voorkomt. Zulke verhalen kunnen men-
sen inspireren. O.a. Bijbelverhalen, Sprookjes, enz. Daarover gaan we samen in ge-
sprek. Iedereen is van harte welkom.  
 
VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 
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Achtergrondinformatie over komende collectes.  

Collecte diaconie 24 november: Voedselbank Kop van Noord Holland. 
Zoals bekend zamelen we elk jaar in de veertigdagentijd voedsel in voor de voedsel-
bank. Daarnaast geeft de voedselbank elke week eten aan hun cliënten. Het meeste 
voedsel krijgen zij gratis aangeleverd. Maar soms dient er ook wat bijgekocht te wor-
den en zijn er aan de organisatie nog andere kosten verbonden. Vandaar deze collecte. 

Collecte diaconie 1 december Missionair werk (Collecte Protestantse Kerk)  

Proef de kerk  
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen 
die niet regelmatig in de kerk komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke 
actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van Kerken waar de Pro-
testantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel 
gericht buren, vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te 
wonen. Om eens te ´proeven´ aan de kerk. Onze kerk doet hier (nog) niet aan mee. 
 
Collecte diaconie 8 december Pastoraat (Collecte Protestantse Kerk)  
Eenzaamheid draaglijk maken  
 
Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten.  
In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan 
of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van 
harte, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook 
bieden we informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven 
om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te 
vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen 
treft, ouderen en jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardig-
heid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen 
op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente 
draagkracht aangeboord worden. 
 
AMNESTY ACTIE: WRITE FOR RIGHTS 
Corrie Tops 

Op en rond 10 december, de dag van de mensenrechten, pakken overal in het land en 
in de wereld heel veel mensen de pen op om te schrijven voor mensen van wie de 
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mensenrechten worden geschonden. In Schagen schrijven we dit jaar op 6 december 
in de bieb aan de Markt 18 van 10.30 tot 20.00 uur.  

Amnesty kiest dit jaar voor jongeren die door hun leeftijd vaak extra kwetsbaar zijn 
wanneer de overheid tegen hen optreedt. Dit mede omdat het VN verdrag voor de 
kinderrechten op 20 november 30 jaar bestaat.  

We schrijven o.a. tegen de doodstraf voor Magai Matiop Ngong uit Zuid Soedan. Hij 
was 15 jaar toen hij per ongeluk zijn neef doodschoot. De rechter veroordeelde hem 
tot de galg. Magai had geen advocaat die hem bijstond. Zowel het Internationaal recht 
als de Zuid-Sudanese grondwet verbieden de doodstraf voor mensen die ten tijde van 
het misdrijf jonger dan 18 jaar waren.  

Ook schrijven we voor vrijheid voor actrice Yasaman (Iran 23 jaar). Zij deelde op Inter-
nationale Vrouwendag (in 2019) witte bloemen uit aan haar vrouwelijke medepassa-
giers in de trein en droeg daarbij geen hoofddoek. Zij wil een wereld waarin je zelf 
kunt kiezen hoe je je kleedt. Ze kreeg 16 jaar cel, waarvan ze minimaal 10 jaar moet 
uitzitten. Haar moeder, die ook meedeed aan de actie, kreeg dezelfde straf.  

In Canada strijdt Jianne (13) voor een schoner milieu. Zij is lid van de inheemse ge-
meenschap Grassy Narrows en protesteert tegen de kwikvergiftiging die leidt tot oog-
problemen en aantasting van het zenuwstelsel. Het kwik zit in de rivier die door hun 
leefgebied stroomt. De regering beloofde in 2017 alles schoon te maken maar er is nog 
niets gebeurd.  

In de bieb liggen alle materialen en voorbeeldbrieven voor u klaar. Zoals ieder jaar 
versterken we u met een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Zet de datum als-
tublieft al op de kalender, we weten dat het schrijven effect heeft. Helpt u mee? 

SCHAGEN-ROEMENIË 
Leo Witte 
De reis naar Cristuru Secuiesc, september 2019. 
 
Na vier dagen onderweg komen we in de middag 
aan bij het kindertehuis in Cristuru Secuiesc.  
De eerste avond worden we al voor onze aan-
komst telefonisch uitgenodigd door de directri-
ce. We hebben bij aankomst even een huisarts 
nodig en hebben haar verteld wat het probleem 
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is. De directrice regelt een afspraak met de huisarts die we al jaren kennen en als we 
bij hem zijn haalt hij wat medicijnen die we nodig hebben uit zijn binnenzak. Daarna bij 
de directrice aangekomen staat er een extra bord op tafel en even later komt onze 
vriendin Manyi, die regelmatig onze tolk is, er ook bij.  
  
De Hongaarse plaatsnaam is Szekelykerestur. Het gebouw waar het kindertehuis in 
gevestigd is, is een monumentaal gebouw en had in het verleden te maken met Petőfi 
Sándor, een Hongaarse dichter en een sleutelfiguur in de Hongaarse revolutie van 
1848. Deze dichter leeft nog volop in de gedachte van de Hongaars sprekende bevol-
king die in een provincie-grote 
enclave woont in Roemenië. Zo zijn er veel herdenkingen met Petőfi Sándor in 
de hoofdrol. Het kindertehuis is bij ingewijden bekend als Gyarfas. 
 
Er zijn plannen om nieuwe gebouwen neer te zetten voor het kindertehuis en de men-
sen met een beperking die voor dagopvang kunnen komen. Dit kan dan bijvoorbeeld 
een paar dagen in de week zijn. Het is een EU project hetgeen een lange adem vergt. 
Zo hoorden we al in 2013 van de plannen maar het hoofd van de kindertehuizen in de 
provincie had er waarschijnlijk geen zin in. Het is veel werk en hij heeft niets met men-
sen met een beperking. Het gaat om een hoofdgebouw waar dagelijkse activiteiten 
plaats kunnen vinden en twee bijgebouwen, ieder voor een verblijf van 24 personen 
onder de 18 jaar. Per persoon 8 m2, 1 badkamer op de 8 personen en 250 m2 per ge-
bouw. 
Ook is er verandering voor wat betreft de jongeren die er zijn. Het aantal plekken voor 
mensen met een beperking in Roemenië wordt gereduceerd. Een andere instelling in 
Szekelykerestur is gesloten en de jongsten zijn bij Gyarfas geplaatst. Vanaf 18 jaar zijn 
de kinderen te oud voor dit tehuis en moeten ze worden overgeplaatst, de beperking 
is echter te groot om naar de groep van ‘begeleid wonen’ te gaan die dit tehuis onder 

haar hoede heeft. Er zijn kleine kinderen met 
problemen bijgekomen. Zo zijn er op dit mo-
ment 3 jongeren met sondevoeding. Ze zijn 2½, 
12 en 17 jaar oud. Dit zou je niet zeggen als je 
ze stil in bed ziet liggen, vooral de oudste had 
ik veel jonger ingeschat. Ze kunnen helemaal 
niets maar ze worden wel goed verzorgd. De 
sondevoeding is echter wel een probleem, het 
kost ongeveer € 380 per maand en dat is een 
behoorlijke onkostenpost. Bovendien is het in 

Roemenië lastig in te kopen. De omzet in Boekarest is waarschijnlijk erg beperkt en ze 
moeten misschien nog even wennen aan de maandelijkse behoefte. Ze krijgen daar 
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geen extra vergoeding voor en zijn daardoor genoodzaakt om voor hen het eten heel 
fijn te malen en vloeibaar door de sonde te voeren.  
Er is wat onderscheid in waar de kinderen verblijven en mogen komen. Na binnen-
komst van het gebouw komt men zonder meer bij de stafleden. Door een deur zonder 
slot komt men bij de groteren. Om verder het gebouw in te komen moet men een 
deur door met een moeilijke draaiknop die niet door de grotere kinderen te openen is. 
Hierna komt men in de ruimte waar de kleine kinderen zich bevinden. Een aantal van 
hen kan niet veel en ze liggen hoofdzakelijk in een ledikantje. Degenen met sondevoe-
ding liggen achter een gesloten deur met daadwerkelijk een slot op de deur. In het 
verleden is het al eens voorgekomen dat de neussonde er uit getrokken is door andere 
kinderen en dat wil men absoluut voorkomen. 
Op een morgen komen we het kindertehuis binnen terwijl de ouderen van ‘begeleid 
wonen’ er ook zijn. Zodra ze ons in de gaten krijgen vliegen ze naar ons toe en omhel-
zen ze ons vol enthousiasme. 
Deze ouderen van ‘begeleid wonen’ zijn met 
vakantie naar de Zwarte Zee geweest. Dit 
wordt betaald van het pensioen dat ze krijgen. 
Van een deel van het pensioen wordt het ver-
blijf en verzorging betaald. Van het overige deel 
besluiten ze zelf gemeenschappelijk wat er van 
gedaan wordt. Zo krijgen ze ook de opbrengst 
van de Kerstkaarten die door hen zijn gemaakt 
en bij ons verkocht zijn en mogen ze daar zelf 
over beslissen. De eerste gedachte die we horen is zoetigheid. “Nee, nee, echt niet” 
krijgen ze van de leiding te horen. “Bedenk maar wat anders”. Zo krijgen we te horen 
dat een bezoek aan een zwemparadijs ook wel een heel goed idee is.  
 
We staan meerdere dagen met de camper op het terrein van het kindertehuis. Het is 
alle dagen mooi weer en de kinderen spelen in ieder geval in de ochtend buiten. Door 
het personeel worden ze bezig gehouden en geholpen indien nodig. De therapeuten 
bedenken spelletjes voor ze. Veel zitten er ook in een rolstoel. Het doet ons goed als 
we zien hoe het personeel met de kinderen omgaat. 

 
De directrice legt verantwoording af over de bijdragen van 
ons en de uitgaven die ze daarvan gedaan heeft. Ze probe-
ren alles zo goedkoop mogelijk in te kopen. Als een perso-
neelslid b.v. ziet dat er ergens iets goedkoop aangeboden 
wordt, b.v. aardappelen of groente, dan wordt dat aan de 
inkopers doorgegeven. 
De laatste vrijdag dat we er zijn worden we meegenomen 
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naar een gebouw buiten het dorp tegen de heuvels aan. De leiding gaat mee, er wordt 
eten en drinken meegenomen. Na de gezamenlijke maaltijd komt het toetje. Het is 
een verjaardagstaart voor Magda die de volgende week jarig is maar dan alweer op 
weg is naar huis.  
 
We staan ook een paar dagen bij Manyi en haar man Bela 
in de tuin. Op zondagmiddag komen ook de directrice van 
het kindertehuis met man en zoon voor de bbq. Even later 
schuift ook de kleine vrouwelijke dominee Imola aan uit het 
naburige dorp waar we de volgende week naar de kerk 
gaan. De man Bela, hij is leraar, heeft de pensioengerech-
tigde leeftijd bereikt maar hij blijft in ieder geval nog een 
jaar werken. Hij krijgt pensioen maar de eerste tien jaar 
heeft hij in de mijnen gewerkt en de pensioenjaren van die 
tijd zijn spoorloos verdwenen. Een groot deel van waar hij 
recht op heeft krijgt hij dus niet, hij moet het doen met ca € 
200 per maand. Het pensioen van zijn echtgenote is geluk-
kig hoger. 
 
De week erna gaan we bij dominee Imola naar de kerk. Onze vriendin Manyi gaat met 
ons mee en bespeelt het orgel. Normaal wordt het orgel niet bespeeld maar zingt de 
gemeente met de dominee mee die een mooie heldere zangstem heeft. Voor de 
dienst worden de te spelen liederen even doorgenomen. Kennelijk wordt een lied niet 
goed bevonden en wordt er een andere lied voor in de plaats gezongen/gespeeld. Wij 
krijgen op een papiertje geschreven welke liederen er gezongen gaan worden. Met het 

Hongaarse liedboek dat we hebben en hebben meegenomen 
kunnen we het volgen of meezingen. Veel melodieën zijn 
hetzelfde als bij ons. We verstaan er uiteraard niets van maar 
het is goed dat we er zijn. Er zijn 6 vrouwelijke en 5 mannelij-
ke kerkgangers buiten ons om. Het is heerlijk weer dus wordt 
er buiten even afgewacht tot de dienst begint. Eerst komen 
de vrouwen binnen en daarna de mannen. Ieder neemt 
plaats in het vrouwen- of mannenvak. Intussen komt er nog 
even een vrouw binnen in meer dagelijkse kledij die de klok 1 
minuut laat luiden, daarna verdwijnt ze en zien we haar niet 

meer terug.  
Wij zitten samen in het derde vak voor het orgel. Na de dienst komt de dominee van 
de kansel en heft het woord tot ons, Magda en mij. Ze weet van onze moeilijke perio-
de en is blij dat we er na twee jaar weer zijn. Dit doet ze eerst in het Hongaars en 
daarna in het Engels. 
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Na de dienst gaan we met haar mee en drinken koffie, een borrel, en eten we wat. 
Voor Magda is er alvast weer een verjaardagstaart. 
 
Magda hoeft geen eten te koken in de tijd dat we in Cristuru Secuiesc zijn. Als we in de 
buurt zijn, zijn we altijd al bij voorbaat uitgenodigd om tussen de middag warm te eten 
in het kindertehuis. Ook nodigt de Burgemeester ons een keer uit voor een warme 
lunch in een plaatselijk restaurant. Nog een keer avondeten bij de huisarts en zijn 
echtgenote en bij de agrarische vriend en zijn vrouw. We komen daar ook een paar 
keer om de watertank bij te vullen, hij heeft goed water uit de put. 
Het kraanwater is niet drinkbaar en uit de meeste putten ook niet, dat is de reden dat 
we daar aldoor ons water halen, ook geeft het nogmaals aan hoe welkom we zijn. 
Ze hebben iets geweldigs gedaan in Cristuru Secuiesc, ze hebben een fietspad aange-
legd. En niet zomaar een fietspad. Er stonden namelijk elektriciteitspalen op de plek 
waar het fietspad moest komen. Natuurlijk was dit geen probleem, de palen zijn blij-
ven staan en men moet maar opletten dat men om de palen heen fietst. Ook wordt 
het fietspad gebruikt als parkeerplaats. 
Op een gegeven moment is het toch weer tijd om te vertrekken. De laatste nacht 
staan we weer op het terrein van het kindertehuis. Achterin de camper staan veel 
potten met etenswaren die ze ons meegeven en normaal in grote hoeveelheden voor 
de winterperiode inmaken. Ook staan er nog wat flessen drank, potten honing en en-
kele dozen met tomaten en paprika’s. De watertank is reeds gevuld bij onze agrarische 
vriend. Als we vertrekken belt de directrice Ildiko naar de leiding van ‘begeleid wonen’ 
dat we er aankomen. In het eerstvolgende dorpje staan de bewoners aan de binnen-
kant van het hek bij het huis naar ons uit te kijken. We stoppen even en daarna ver-
volgen we al zwaaiend onze weg. 
Op de terugweg gaan we via onze partnergemeente Dippoldiswalde alwaar we onszelf 
uitgenodigd hebben bij Reiner en Maria. We zijn van harte welkom. Magda mag echter 
niet in de koelkast komen. We laten die avond de foto’s zien die we in Cristuru Secuie-
sc gemaakt hebben. De volgende dag is Magda echt jarig en naast haar ontbijtbord 
staat een prachtig boeket bloemen. Nu blijkt ook waarom ze niet in de koelkast mocht 
komen. Daar staat alweer een verjaardagstaart, de derde.  
Telkens als we daar aankomen na een tocht naar Roemenië horen we de opmerking 
“jullie komen daar na al die jaren nog steeds en wij laten verstek gaan’. Wel krijgen we 
weer ca. 200 overcomplete hotel-handdoeken mee van Wäscherei Reichel voor het 
kindertehuis. Met het Hemelvaartweekend staat er ca. 150 kg waspoeder klaar om 
mee te nemen voor het kindertehuis.  
We zijn weer thuis na een trip waar we met een goed gevoel aan terug denken. 
Op 1 en 8 december willen we in de hal weer Kerstkaarten verkopen t.b.v. het 
kindertehuis in Roemenië. 
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Financiële administratie, Jaarrekening, Salarisadministratie,
Belastingaangifte en Advies

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

Grote Kerk, 
Markt, Schagen
VERHUUR 
van ruimtes voor 
verga-deringen (20 tot 
40 p.) en kerkzaal voor concerten, bijeenkom-
sten e.d. (350 p.)
Informatie / reservering:
Dhr. J. Prij, De Kroft 1, 1751 PE Schager-
brug 0224-573123  koster@pgschagen.nl

VERHUUR 
Kerkje Eenigen-
burg 
(80-100 p.)
Info bij de beheerder: 
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
298101  kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen, 
familie-bijeenkomsten, jubilea en uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.

Website: www.pgschagen.nl

VAN HOVEN ELEKTRO

Postbus 159,  1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131  Fax 0224 - 273137

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

Keins 6 - 1741 NR Schagen
Tel. 0224-296082 / 06-53481178
bramborst306@hotmail.com

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

Karin Smit
persoonlijk en stijlvol
Tel. 06 81 35 81 10
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

- Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn
- Ongeacht waar en of u verzekerd bent
- Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en StijlvolPersoonlijk en StijlvolP

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar
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BEZORGING VAN HET KERKBLAD ”ONZE KERK “  
Wim Voorbraak 

Elke maand wordt ons blad bezorgd door zo’n 40 gemeenteleden. De rondbrengwijken 
hebben een grootte die varieert van 4 stuks tot het 10-voudige. De laatste maanden 
krijgen we signalen dat sommige bladen pas 2 weken na het uitkomen bezorgd wor-
den. Dit is jammer. Bij het aankondigen van de kerkdiensten is daarin niet voorzien.  

Nu kan het zijn dat u als bezorger net voor de distributie van het blad op vakantie 
bent. In dat geval kan een pakket krantjes zo maar een week of meer in de brievenbus 
liggen wanneer onze coördinator distributie Gerrit Leijnse (tel.297094) daar niet van 
op de hoogte is. 

Zodra het schema voor 2020 bekend is ontvangt u als bezorger ook bericht over de 
weeknummers waarin de distributie plaats gaat vinden. Mocht u in die week toevallig 
genieten van een vakantie, geef het door. Gerrit zoekt dan een vervanger. Ook gaan 
we in januari wat “schuiven” met de adressen in een aantal wijken zodat het aantal 
bladen per bezorger meer vergelijkbaar is. 

Het nieuwste kerkblad evenals de bijzonderheden over de zondagse kerkdiensten zijn 
altijd te vinden op onze website www.pgschagen.nl 

VEEL BELANGSTELLING VOOR LEONARD COHEN LEZING 
Wim Voorbraak 
 
Ds. Edward Kooiman had 50 liedboekjes 
meegebracht met teksten van Leonard Co-
hen waarin de teksten afgedrukt en ver-
taald waren van de liederen die tijdens de 
lezing behandeld werden. Uiteindelijk ble-
ken er 140 belangstellenden afgekomen op 
de lezing. Er moest dus wat geïmproviseerd 
worden. Hans Leijdekkerszaal werd kerk-
zaal, boekjes werden extra gekopieerd. 
Voor de pauze over het leven van de dichter-zanger zelf, na de pauze over de inhoud 
van een aantal liederen en de invloed op de teksten van zijn Joodse wortels, zijn Room 
Katholieke kindermeisje en zijn verblijf later in zijn leven in een Boeddhistisch klooster. 

http://www.pgschagen.nl/
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Een boeiend verhaal , zeker voor diegenen die Leonard Cohen al lang volgen. En dat 
zijn er veel, bleek op deze avond. 
 
“ THERE IS A CRACK IN EVERYTHING, THAT 'S HOW  THE LIGHT GETS  IN"  
(LEONARD COHEN)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ds. Edward Kooiman over 
Leonard Cohen 

 
HET DOOPKLEED VAN ZEFANJA VAN DEN BURGER 
Wim Voorbraak 

Zondag 3 november werd Zefanja gedoopt, dochter van 
Bas en Cindy van den Burger uit Slootdorp. Bas was ja-
ren lang lid van de CJV in Schagen, deed belijdenis in de 
Grote Kerk, trouwde met Cindy in het kerk van 
Valkkoog, kortom een Slootdorps gezin met veel ge-
schiedenis in Schagen. Daarom had het stel ook ge-
vraagd hun dochter in Schagen te mogen dopen. Dat 
was al een beetje speciaal. Maar Cindy is ook Rooms 
Katholiek. Daarom betrof het, op verzoek van Bas en 
Cindy, ook een oecumenische doop. Nu erkennen beide 
kerken elkaars doop. Daarom was het speuren voor mij 
naar de oecumenische en de Rooms Katholieke aspec-
ten in de dooptraditie. Ik ontdekte dat in het witte 
doopkleed wat Zefanja omgeslagen kreeg van catechiste 
Monica Wildeboer. De kleur wit, gelijk aan de kleur van 
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de kleden van de voorgangers verwijst naar het paasevangelie. “Want een engel van 
de Heer daalde uit de hemel neer, kwam naderbij, rolde de steen weg en ging erop 
zitten. Zijn uiterlijk schitterde als een bliksemflits en zijn kleding was wit als sneeuw”.  

Lang heeft in de protestantse kerk ook de traditie bestaan dat jongens en meisjes in 
een witte doopsjurk werden gedoopt. Waarschijnlijk heeft menige lezer van dit stukje 
nog wel een doopjurk met bijbehorende geschiedenis in de kast liggen. 
 
 

 
 
Heerlijk eten (Syrisch en Nederlands) en mooie gesprekken. Geslaagde Tischreden 
2019. De Taakgroep “Leren en Doen” dankt allen die er aan hebben meegewerkt. 
 
 
ACTIVITEITENROOSTER NOVEMBER-DECEMBER 2019 

 

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
27 nov woensdag Vergadering bezoekmedewerkers diaconie 19:30 uur Grote Kerk
27 nov woensdag Leerhuis christelijk geloof 20:00 uur Grote Kerk
3 dec dinsdag Ouderen gespreksgroep 14:00 uur Grote Kerk
4 dec woensdag Leerhuis christelijk geloof 20:00 uur Grote Kerk
4 dec woensdag inloopmorgen 10:00 uur Grote Kerk
9 dec maandag Vergadering kerkrentmeesters 13:30 uur Wulpenhof 3
11 dec woensdag Leerhuis christelijk geloof 20:00 uur Grote Kerk
12 dec donderdag Vergadering kleine kerkenraad 20:00 uur Grote Kerk
17 dec dinsdag Kerstviering 16:00 uur Grote Kerk
17 dec dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 20:00 uur Grote Kerk
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VOOR 	  ME E R 	   I N FORMAT I E 	   Z I E :	  www.pgschagen.nl	  en	  www.kerkopdemarktschagen.nl	  	  
	  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 06 336 386 73

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

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

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

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

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

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

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

Z IL C H    WAX    O ska    P ernille S venre

Possel t     MARIA BYMAN   M arc o ’p olo

Gedempte gracht 67 • Schagen

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

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

www.pgschagen.nlwww.pgschagen.nl

ZEGGEN WAT JE DOET, DOEN WAT JE ZEGT
Dé Beheermakelaar

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

06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

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

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

 

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

 

               In Schagen is dat 

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

 Tjallina Liebregts, telefoon 0224 212933. 

 

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

Logo’s digitaal aangeleverd. 

 

• Ter vervanging in Onze Kerk vanaf oktober 2018. 

 

• De overblijvende ruimte komt bij de onderste advertentie   

van de PG Schagen - Actie Kerkbalans op die pag. 

 

 

 

Op de website kunt u alle actuele informatie terug lezen.



ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN E.O.  (I.W.)
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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

Markt 20 1741 BS Schagen
www.deposthoornschagen.nl  deposthoornschagen@xs4all.nl

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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen

Oktober - November 2018

Jan Rozing Mannenmode
Aan het Marktplein in Schagen
Telefoon  0224 212624
E-mail      info@janrozing.nl

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat
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