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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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design- en cadeau-artikelen

Februari - Maart 2020

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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat

Biologisch-dynamisch tuin- en akkerbouwbedrijf

Bezoek onze mooie bedrijfswinkel voor een keur aan verse 
biologische groenten!

Openingstijden
Woensdag t/m vrijdag 9 – 18 uur en zaterdag 9 – 16 uur

Adres en info: Rijperweg 16a, 1744 HK Sint Maarten (’t Rijpje)
www.delepelaar.com



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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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
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Rekening PG Schagen: rek. nr.  NL05 RABO 0373 7285 49  t.n.v. Prot. Gemeente te Schagen.
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Gedempte gracht 67 • Schagen

* Bitte kai Rand * Oska

* Pernille Svenre * Marc O’Polo

* Mansted * Blaest jassen

* Baldino * Ritva Falla 

* Eva en Claudi

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted

 

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. 

 

 

 

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

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

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

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

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en Stijlvol

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar

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
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VAN DE REDACTIE 
 
Het lijkt erop dat velen als goede voornemen voor dit jaar schrijven voor het kerkblad 
in gedachten hadden want de redactie heeft meer dan ooit kopij binnen gekregen. 
Hiervoor hartelijk dank. Daarom is dit nummer ook dikker dan normaal.  
Als u nog vakantieplannen moet maken dan verwijs ik u graag naar het stukje van 
Louise over de reis naar Armenië en Georgië. Mocht u meer van een doe vakantie 
houden dan heeft Kees Vestering misschien wel iets van u gading.  
Mocht u sowieso een (nuttige) activiteit zoeken dan zijn er zeker mogelijkheden. In 
verschillende artikelen worden vrijwilligers gevraagd.  
Daar we richting veertigdagentijd lopen zijn hierover ook weer enkele interessante 
artikelen opgenomen. Daarop volgend komt Pasen en vanwege de voorbereidingstijd 
van één en ander vindt u hierover ook informatie in deze uitgave. Misschien vraagt u 
zich af of dat niet een beetje te vroeg is maar u moet in aanmerking nemen dat som-
mige activiteiten tot wel 2 maanden voorbereidingstijd vergen. 
Aangaande financiële zaken wijs ik u op het stukje van Brenda Plak. Daaruit blijkt dat 
we best trots op onze gemeente kunnen zijn omdat deze in tegenstelling tot de lande-
lijke trend vorig jaar juist meer heeft bijgedragen. Dank alle hiervoor, hieruit blijkt toch 
wel dat we een meelevende gemeente zijn. 
Op 25 april wordt de Dag van de Aarde georganiseerd. Dit is een internationale dag 
waar Schagen zich nu voor het eerst bij aansluit. Verder in dit blad leest u er meer over 
en u kunt zelf ook hieraan meedoen.  
Gemeenteleden komen en gaan. Familie Witte zal minder vaak in onze kerk te zien 
zijn. Vanaf deze plaats wil we hen hartelijk dank zeggen voor alles wat ze in al die jaren 
voor de kerk hebben gedaan en gedeeltelijk nog blijven doen.  
Ook wil ik u graag wijzen op het artikel van de diaconie, waarin informatie wordt ver-
strekt over de gift welke zij aan het Rode Kruis heeft gedaan. 
En als laatste opmerking nog een tip. Zoekt u nog speciale cadeaus dan zou ik mij snel 
naar de wereldwinkel spoeden want die heeft uitverkoop! 
 

 
Dan nog de spreuk van de maand : 
 
Zorg goed voor moeder Aarde, anders raakt u ver-
weesd. 
 
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 

Klaas Henk Ubels 
 
Bevrijdingsverhalen. 
 
Afgelopen week was ik in Berlijn voor een conferentie met meer dan honderd collega’s 
van verschillende religies uit meer dan dertig landen. Tijdens de conferentie brachten 
we een bezoek aan het documentatiecentrum Topografie van de Terreur. Daar bleek 
een tijdelijke expositie te zijn over de Jodenvervolging in Nederland. Directe aanleiding 
voor deze expositie is het onlangs uitgebrachte fotoboek over datzelfde onderwerp. 
Hoewel we kort de tijd hadden, maakte de expositie diepe indruk op mij. En ik moest 
sterk denken aan de verhalen van mijn moeder.  
Toen de oorlog begon was zij 15 jaar oud. Op de boerderij in Drenthe, waar ze woon-
de, waren regelmatig joodse onderduikers waarvan de meesten na een tijdje voor hun 
veiligheid naar aan ander adres moesten gaan. Mijn moeder vertelde dat ze regelma-
tig joden van hun boerderij weggebracht heeft en dat gebeurde dan meestal per fiets 
in het donker. Ook vertelde ze als koerierster het verzetsblad Trouw te hebben rond-
gebracht. Ze was nooit echt bang geweest, zei ze dan. Ze zag het vooral als avontuur. 
Behalve die keer dat ze tegen het einde van de oorlog bericht kreeg zelf direct onder 
te duiken.  
Want joden die zij eerder naar een ander onderduikadres gebracht had, bleken later 
toch gevangen genomen te zijn en hadden haar verraden. Ternauwernood wist mijn 
moeder aan de komst van de ‘moffen’, zoals zij ze noemde, te ontkomen. Bij een tante 
op een boerderij veraf heeft zij de laatste maanden van de oorlog doorgebracht. Wat 
haar vooral speet, was niet zozeer dat ze verraden was, maar dat ze de bevrijding niet 

echt had mee kunnen maken. “Ik heb geen 
Canadees gezien”, zei ze dan met spijt in 
haar stem. De boerderij waar ze onderge-
doken was, lag te veraf. Maar na de oorlog 
heeft ze toch nog een soort bevrijding 
meegemaakt. Dat wil zeggen, de joden die 
haar verraden hadden bleken de oorlog 
overleefd te hebben. Als dank ontving 
mijn moeder van hen een dikke, lederge-
bonden Statenvertaling van de Bijbel met 
voorin op een envelop geschreven de 

woorden “Ter Herinnering aan het prachtige werk voor ons gedaan op onze vlucht den 
14 Jan. ‘45”.  
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Wat betreft de conferentie in Berlijn, ook daar klonk de ervaring van bevrijding in 
door. Want het hoogtepunt van de conferentie was een gezamenlijke viering in de 
Gedächtniskirche, dat is de kerkelijke ruïne in het centrum van de stad die symbool 
staat voor vrede en verzoening. 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog 
vierden wij hier op deze bijzondere plaats met vertegenwoordigers uit vele hoeken 
van de wereld en uit verschillende godsdiensten vrijheid en vrede. Daarbij las een do-
minee in het Engels uit het Evangelie, zong een rabbijn in het Hebreeuws uit de Psal-
men en reciteerde een imam in het Arabisch een dankgebed. Vooral de Duitse colle-
ga’s waren geroerd door deze viering die zij op hun eigen manier als bevrijdend had-
den ervaren. 
 
Verhalen van bevrijding zijn heilzaam. Vooral in dit jaar van gedenken mogen ze ge-
hoord worden. Ik nodig u uit de misschien kleine maar mogelijk ook grote verhalen 
van bevrijding die hopelijk nog in uw familie leven met elkaar te delen. En de redactie 
van Onze Kerk vraag ik daar dit jaar een vaste rubriek van te maken. Want ik geloof dat 
verhalen van bevrijding heilzaam zijn, omdat daar altijd iets van God in doorklinkt. 
  
 
KERKDIENSTEN 

Zondag 16 februari 2020 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom 
Eén collecte voor het Werelddiaconaat 
Organist  Caroline Schaap 
Gastvrouw  Paulien Knol 
koffie wordt verzorgd door Gerda Mackenbach en Anneke van Dijk 
autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg : Kunst en kerk 
10.30 uur    pastor Mw. L.J. Kooiman 
Collecte  Instandhouding kerkje Eenigenburg 
piano   Jan Valkenier 

Woensdag 19 februari 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 
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Zondag 23 februari 2020 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. G. Scholten, pastor NW Ziekenhuisgroep-Gemini 
1e collecte  Kerk (energiekosten) 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastheren  Rik Laernoes/Adriaan Rodenburg 
koffie wordt verzorgd door 
autovervoer  fam. Schenk 
Er is crèche, Kom in de Kring, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag 26 februari 2020, Aswoensdag 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   pastoor J. van der Stok 

Zondag 1 maart 2020 , 1e zondag 40 dagen tijd. 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom m.m.v. de Cantorij 
1e collecte  Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte  Voorjaarszending 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Henny Vos 
koffie wordt verzorgd door Janny de Visser en Gonnie Smit 
autovervoer  fam. de Visser 
Er is crèche en kindernevendienst  

Woensdag 4 maart 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   Dhr. A. Rodenburg 

Zondag 8 maart 2020 , 2e zondag 40 dagen tijd. 
Grote Kerk 
10.00 uur   Pastor mw. L.J. Kooiman, Poëziedienst  
1e collecte  Kerk (pastoraat) 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Jan Zwart 
Gastvrouw  Anneke Visser 
koffie wordt verzorgd door Lammie Nieuwland en Lies van Eijsden 
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autovervoer  fam. van Zanten 
Er is crèche, kom in de kring, kindernevendienst en tienerdienst 

Woensdag 11 maart 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   pastoor J. van der Stok 

Zondag 15 maart 2020 , 3e zondag 40 dagen tijd 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. G. Rinsma 
1e collecte  Kerk (energiekosten) 
2e collecte  Kerk in Actie (noodhulp) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Marijke van Harskamp 
koffie wordt verzorgd door Moniek van Vegten en Arjen Poley 
autovervoer  fam. Nicolai 
Er is crèche en kindernevendienst 

Kerkje Eenigenburg : Kunst en kerk; thema: ”de vrouw”.  
10.30 uur  pastor L.J. Kooiman met medewerking van schilder Jan Komen  
Collecte   
piano   Annelies Komen  

Woensdag 18 maart 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp-Baas 

Het vorige nummer van Onze Kerk stond nog bol van de Kerstactiviteiten, nu zijn we 
alweer bijna toe aan de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Zo zie je maar, in de kerk 
is altijd wel iets te vieren!  

Het veertigdagenproject heeft dit jaar als titel: Ken je Mij? We volgen Jezus op zijn weg 
naar Jeruzalem, waar hij zal worden veroordeeld en gedood. Bij elk verhaal hoort een 
vraag, waardoor we iets leren over Jezus… en misschien ook wel over onszelf. 
Op 1 maart gaat het project van start en vanaf die zondag tot Pasen maken we elke 
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week een onderdeel van een knutselproject, dat we met Pasen afronden. Dus zorg dat 
je erbij bent, zodat je niets mist!  

16 februari  Ezra 7-10    Ezra vraagt trouw aan Gods geboden  
23 februari  Mattheus 6: 19-23  Wat is echt belangrijk?  
1 maart- 1e zondag 40dagentijd  Mattheus 21: 12-17  

Jezus veegt het tempelplein schoon  
8 maart  Mattheus 26: 1-16  Boze farizeeën en een dankbare vrouw  
15 maart  Mattheus 26: 57-68  Jezus veroordeeld door de Joodse Raad  

Oproep: jeugdteam zoekt versterking!  
Elke week ziet u ze voor in de kerk staan: de kinderen van onze gemeente. En mis-
schien denkt u dan elke keer: ik zou ook wel eens met ze mee willen. Dan is dit uw 

kans, want het jeugdteam zoekt versterking! We 
zouden graag wat meer ruimte willen creëren in het 
rooster omdat we willen voorkomen dat we daarin 
moeten gaan schrappen. We werken op dit moment 
eigenlijk wel met een minimale bezetting.  

Voor zowel de crèche als de kindernevendienst zou-
den we er erg graag iemand bij hebben, dus u kunt 
zelfs kiezen!  
Onderwijservaring is niet nodig en leeftijd speelt 
geen rol. Laat het ons weten als u interesse heeft: 
dat kan natuurlijk mondeling, of per telefoon of mail: 
0224-227522/ annemieke_baas@hotmail.com  

Foto links: Tempelbouw; In navolging van de joden 
bouwden de kinderen ook verschillende tempels.    

MEELEVEN EN FELICITATIE 
Arie Jan van der Bom en Louise Kooiman 

Wij leven mee met Loekie Gils –Kruijff. Op 18 december overleed haar man Henk Gils 
in de leeftijd van 83 jaar. De laatste jaren was er steeds zorg om de gezondheid van 
Henk en ook om die van Loekie. Helaas hebben zij en haar kinderen en kleinkinderen 
nu afscheid van hem moeten nemen en het gemis is groot. Een kunstenaar in tuinen, 
een rots in de branding en “eigen” wijs staat er op de rouwkaart. Zo zullen ze hem 
blijven herinneren nu hij er niet meer is. De dankdienst voor zijn leven werd gehouden 

mailto:annemieke_baas@hotmail.com
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op dinsdag 24 december in het crematorium in Schagen. Loekie moet verder zonder 
haar liefste en dat zij zich gedragen mag weten door Gods Liefde en de goede herinne-
ringen aan Henk.  
Wij leven mee met allen die gehouden hebben van Willy van Riemsdijk – (Boerman) Zij 
overleed op 31 januari in de leeftijd van 96 jaar. “Zorg goed voor elkaar, treur niet om 
mij, alles is goed”. Zo wilde Willy afscheid nemen, en zo stond het op haar rouwkaart. 
Dat al haar dierbaren kracht mogen vinden in de goede herinneringen aan Willy van 
Riemsdijk. 
Wij leven mee met Johanna Meijer. Na een revalidatie in Wieringerwaard is zij weer 
thuis maar het is nog moeizaam. Wij wensen haar een verder herstel toe.  
We leven mee met de familie Bos, Patrijzenhof 68. Anne Bos, een van tenors uit onze 
Cantorij, heeft een herseninfarct gehad en is bezig met revalideren. Dit is intensief en 
vraagt veel geduld. Wij wensen hem sterkte en kracht toe en een goed herstel.  
Wij leven met Dick Hoogland. Langzamerhand is hij weer herstellende. Maar de zorg is 
groot om zijn dochter Nel die nu in het hospice verblijft. Wij wensen Dick en zijn vrien-
din Elly veel kracht en sterkte in deze moeilijke en zorgelijke tijd. Dat zij zich gedragen 
mogen weten door Gods liefde.  
Wij leven mee met Adriaan Roodenburg uit Haringhuizen. Hij heeft een operatie on-
dergaan in het ziekenhuis in Alkmaar en we wensen hem een goed herstel toe.  
Wij leven mee met Roelie en Geert Bakker. Het leven wordt moeilijker en wij wensen 
hen veel kracht en sterkte toe. Niet iedereen die ziek is wil met name genoemd wor-
den. Wij wensen allen, waar zorg is om hun gezondheid, veel kracht en beterschap 
toe.  
 
Dan tot slot een felicitatie, een reden voor feest en dankbaarheid! Op 5 februari vierde 
de fam. Verweij, Piet Blokkerstraat 48, dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn ge-
treden. Een uitgebreid artikel in de Schager Courant vertelde hun verhaal. 

GEMEENTEREIS ARMENIË EN GEORGIË 
Louise Kooiman 
 
Afgelopen najaar hebben we een bijeenkomst gehad over de gemeentereis naar Ar-
menië en Georgië die in oktober 2020 zal plaatsvinden.  
Er is veel animo en het belooft een prachtige reis te worden.  
Onze volgende bijeenkomst is op vrijdag avond 5 maart om 19.30 uur in de HL zaal in 
de Grote Kerk.  
Er zal verdere voorlichting worden gegeven voor diegenen die zich hebben opgegeven.  
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POËZIE DIENST 
Louise Kooiman 
 
Op 8 maart zal er op zondagmorgen om 10.00 uur een poëzie dienst worden gehou-
den in de Grote Kerk in Schagen.  
Iedereen die daar aan mee zou willen werken wordt van harte uitgenodigd.  
Als u gevoel heeft voor poëzie, als u een gedicht kent wat u aanspreekt dan zou ik u 
willen uitnodigen om u op aan te melden voor de dienst bij pastor Louise Kooiman tel. 
0228-592970. ljkooiman@gmail.com  

Zowel ouderen als jongeren zijn van harte welkom. 

BIJ DE DIENSTEN 
Huib Wagenaar 

Op zondag 16 februari om 10.30 uur is er weer een Tussen Kerk en Kunstdienst in 
Eenigenburg. Kunstenaar is Jan Koomen, hij zal zijn schilderijen tonen en er over ver-
tellen. Samen met Annelies verzorgt hij de muziek en de zang. Het thema van de 
dienst is: “De vrouw”. Voorganger is pastor Louise Kooiman. Iedereen is welkom. 

UITWISSELINGSPROJECT 
Kees Vestering 

OPROEP:  
Uitwisselingsproject en bouwreis voor de doelgroep tieners/jongvolwassenen en ge-
zinnen en overige gemeenteleden – Doe(t) je/u mee? –  

Wie wilt er mee met een uitwisselings- en/of bouw/reisproject? Het gaat om een pro-
ject waaraan aan je/u mee mag doen of wat we kunnen opzetten.  
Wat ik graag wil is meer verbindingen tussen jongeren/mensen en de kerk.  
Ben(t) je/u of weet je/u tieners en jongvolwassenen (leeftijd circa 15-18 jaar + 18-
35/40 jaar). Dan kun je dat aanmelden en hoor ik dat graag.  
Het zijn bestaande projecten en is voor dit jaar (2020). En met deze project(en) doe ik 
zelf al enige jaren mee.  

1) Het gaat om een bestaande uitwisseling naar Duitsland (Dresden/Dippoldiswalde, 
met als optie een uitstapje naar Berlijn) met Hemelvaart. Deze wordt om de 2 jaar 
gehouden met een tegenuitwisseling in Nederland.  

mailto:ljkooiman@gmail.com
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Het Idee is met jongeren of jongvolwassen een uitwisseling doen met een plaatselijk 
gemeente.  
Duur: van donderdag t/m zondag tijdens het Hemelvaart weekend. Of indien mogelijk 
kan het uitgebreid worden naar een week.  
Hierbij staat het uitwisselen en ontmoeten met de plaatselijk gemeente centraal. En 
de slaapplekken zijn bij de plaatselijke bewoners en/of logeergelegenheid.  
Invulling: Samen voorbereiden (reis). Activiteiten worden in overleg (mede) door de 
gemeente in Duitsland georganiseerd en bestaan uit uitjes, kerk, culturele/muziek 
activiteiten, groepsgesprek/thema en een feestavond.  

2) Uitwisseling of bouwproject naar Kinderweeshuis in Roemenië.  
Het is een bestaand jaarlijks project om kleren/goederen en/of ontmoeting met de 
bewoners van het kinderweeshuis en/of groepswoning van gehandicapten te bewerk-
stelligen. 
Op dit moment is er een actie verzoek voor geld voor sondevoeding voor de bewo-
ners. En ze zijn bezig met het bouwen van een nieuw weeshuis/groepswoning.  

Het Idee is : meedoen aan een groepsreis of (licht) werkproject.  
Duur: 1 of 2 weken in het najaar (september/oktober)  
Invulling: zelf te bepalen na overleg. Dat kan zijn: een ontmoeting en kennismaking 
met de omgeving en de bewoners door middel van bezoek project(en), uitstapjes, 
culturele/muziek activiteiten en rondreizen door de regio of bezoek aan een grote 
stad.  
Verder wil ik nog kijken voor een project/actie voor een goed doel waaraan we een 
reis of een gezamenlijke actie kunnen koppelen?  

Nog een ander optie : 
Eerder heb ik met in een andere werkgroep in de Langedijk ,samen met een middelba-
re school, een actie gedaan bestaande uit een reisproject en een inzamelingsactie . 
Ook in Schagen zou je als jongeren binnen de kerk een middelbare school kunnen be-
naderen om samen zo’n project op te starten. Dus heb je interesse? Laat het zo snel 
mogelijk weten en meldt je direct aan.  

Voor project 1 (Duitsland) kun je je aanmelden voor eind februari of anders graag zo 
spoedig mogelijk maar zeker (voor eind april).  
En voor project 2 (Roemenië) kun je je aanmelden voor eind juli of anders zo spoedig 
mogelijk maar zeker voor eind augustus).  
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 Voor vragen en aanmelding kunt u terecht bij mij, Kees Vestering, mail: 
cl_vestering@hotmail.com tel: 06 - 48 52 78 30.  
 
Of je kunt je naam doorgeven aan de leden van de werkgroep Dippoldiswalde of be-
stuursleden van de Stichting Schagen-Roemenië. Of informeer bij de predikant of 
(jeugd) ouderlingen. 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak 

Al eerder heb ik in Onze Kerk aangegeven dat er soms liedboeken tekort zijn op zon-
dagmorgen. Afgelopen zondag, 26 januari, was dat ook weer aan de orde. Er zijn ooit 
25 liedboeken, € 600,-- , aangeschaft voor gasten die de dienst in onze kerk op zondag 
bijwonen en geen liedboek hebben. Toen heb ik ook geschreven dat het geen pro-
bleem is als u uw eigen liedboek in de kerk wilt leggen. Dan kunt u zonder bezwaar 
een liedboek van de tafel gebruiken. Sommigen hebben dat ook gedaan. Het is natuur-
lijk voor gasten heel vervelend als ze niet mee kunnen zingen. Wilt u daarom uw eigen 
liedboek meenemen als u ter kerke gaat? De gasten onder ons zullen dat zeer waarde-
ren. De liedboeken zijn nog steeds te koop bij de plaatselijke boekhandel.  
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.  

VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 

Sinds mijn laatste verslag zijn er twee vergaderingen van de kleine kerkenraad ge-
weest (12 december en 16 januari). Een aantal punten:  

Vacature preekregelaar  
We zijn blij dat Anneke van Dijk de taak van preekregelaar op zich wil nemen. Ze zal op 
relatief korte termijn beginnen met het inroosteren van onze eigen voorgangers en 
wordt daarin nog wat geassisteerd door Tineke Dwarswaard. Daarna volgt een periode 
van het zoeken naar gastvoorgangers. Mocht u eventueel gastvoorgangers willen 
voordragen, dan kunt u dat kenbaar maken, direct bij Anneke of bij mij 
 (scriba@pgschagen.nl).  

Dienstenrooster 2020  
Het dienstenrooster voor 2020 is opnieuw besproken omtrent twee kleine punten: de 
datum voor de Startzondag is vastgelegd, namelijk op 30 augustus. Dit is niet direct na 
afloop van de zomervakantie zoals we recente jaren hebben ingeroosterd. De zomer-

mailto:cl_vestering@hotmail.com
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vakantie voor de scholen eindigt dit jaar erg vroeg, namelijk halverwege augustus. 
Naar verwachting zullen nog veel andere mensen wel vakantie hebben, daarom is 
gekozen voor 30 augustus. Daarnaast zal de dienst op 29 maart 2020 worden ingevuld 
als een lekendienst; hiervoor zijn reeds voorbereidingen getroffen.  

Terugblik kerstperiode  
We kijken met elkaar terug op een aantal mooie vieringen in de periode rondom kerst. 
Er is in 2019 een kerstkaart gedrukt, maar de kerkenraad aarzelt omtrent vervolgdeel-
name aan dit drukwerk. Er wordt immers een kerkblad gedrukt voor deze periode, 
waarin een overzicht van de diensten is opgenomen. De meerwaarde lijkt daarmee vrij 
beperkt; daarnaast is er ook wat regelwerk omtrent lay-out en distributie nodig. 
Op 5 januari hebben we als gemeente, na afloop van de eerste kerkdienst in het nieu-
we jaar, elkaar ontmoet wat algemeen als plezierig werd ervaren en voor herhaling 
vatbaar. 

Nascholingscursus beginnende predikanten  
In 2020 zal onze predikant deelnemen aan de nascholingscursus voor beginnende pre-
dikanten. Deze cursus wordt verzorgd vanuit de PThU op het Hydepark in Doorn. Er 
zijn circa 30 deelnemers voor deze halfjaarlijkse cursus, die 6 x 2 dagen zal duren. De 
cursus richt zich op de elementen: voorgaan, leren, pastoraal bezoek en intermediair. 
De data waarop onze predikant deze cursus heeft (en dus niet beschikbaar is voor 
onze gemeente), zijn als volgt: ma 13 t/m di 14 januari, ma 16 t/m di 17 maart, ma 20 
t/m di 21 april, ma 8 t/m di 9 juni, ma 28 t/m di 29 september, ma 16 t/m di 17 no-
vember 2020.  

Er is ook een kerkenradendag georganiseerd, waar we als kerkenraad ons een beeld 
kunnen vormen omtrent deze nascholingscursus. Hieraan wordt deelgenomen.  

Evaluatie van de kerkenraadsvergaderingen 
We vergaderen als kerkenraad al geruime tijd met een kleine kerkenraad circa 7x per 
jaar. De voltallige kerkenraad komt ca 4x per jaar bij elkaar. We hebben met elkaar 
gesproken of we tevreden zijn met deze manier van vergaderen en werken. Een aantal 
ambtsdragers geeft aan zich minder betrokken te voelen bij de bestuurlijke zaken, 
maar de meerderheid vindt het huidige aantal vergaderingen prima. Voorlopig willen 
we daarom de huidige werkwijze voortzetten, waarbij de vertegenwoordiger de raden 
echt goed moet informeren en we ook een aantal kerkenraadsvergaderingen beginnen 
met een maaltijd om elkaar ook uitgebreider te kunnen spreken op een ander mo-
ment.  
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Bløf-dienst 7 juni, Muziektuin Schagen  
Afgelopen jaar is er een U2-dienst georganiseerd in de Muziektuin in Schagen onder 
leiding van ds. Jan Andries de Boer uit Winkel. De PG Winkel is voornemens om dit jaar 
opnieuw een dergelijke dienst te organiseren, ditmaal een Bløf-dienst. De deelname 
vanuit de PG Schagen is nog onderwerp van gesprek.  

Classis  
De classis is nadrukkelijk bezig om de nieuwe Ring-verbanden vorm te geven. Zoals 
eerder bericht behoren wij nu toe tot de Ring Noordkop. Nu en dan worden er activi-
teiten georganiseerd waarvan we zullen proberen deze via de mededelingen te publi-
ceren. Ook als gemeente bent u van harte welkom op dergelijke activiteiten: het is niet 
alleen aan kerkenraadsleden om aanwezig te zijn bij dergelijke bijeenkomsten. Daar-
naast zijn diverse activiteiten interessant voor een breed publiek. 

AANLOOP NAAR PASEN EN DE PAASVIERING 
Wijnand Kramer 

De Kerst is nog niet goed achter ons of we houden ons alweer bezig met de komende 
veertigdagentijd in de aanloop naar Pasen. Net als vorig jaar zullen we in de veertigda-
gentijd op de woensdagavonden korte overwegingen (rond het Evangelie naar Mat-
theus) houden in de Hans Leijdekkerszaal gevolgd door een sobere maaltijd. Deze vie-
ringen vangen aan om 18:00 uur en zijn rond kwart over zeven afgelopen na de maal-
tijd. De eerste viering zal zijn op woensdag 26 februari. De laatste viering zal een Se-
dermaaltijd viering zijn op woensdag 8 april. Het leidlied in al deze vieringen zal zijn 
NLB 840 - Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom.  

De Palmpasen viering op zondag 5 april belooft een zeer feestelijk karakter te krijgen 
en zal een dienst zijn voor jong en oud. Komt dus allen.  

In de stille week zal weer als gebruikelijk op donderdag 9 april een avondmaalsviering 
gehouden worden en op vrijdag 10 april de Goede Vrijdag viering. Beide vieringen 
beginnen om 19:30 uur.  

Op zondag 12 april, Pasen, zal een paaswake, herdenking doop, ontbijt en hoofddienst 
met avondmaal worden gevierd. De Paaswake vangt aan om 06:00 uur. Het hoofd-
thema van de lezingen zal komen uit het Evangelie naar Mattheus. De herdenking van 
de doop vindt plaats om kwart voor acht gevolgd door een feestelijk Paasontbijt. Om 
half tien zal de hoofddienst plaatsvinden. Net als vorig jaar kunt u op elk van de vier 
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momenten in en/of uitstappen. De taakgroep Liturgie beveelt de Paasmorgen vierin-
gen in uw warme belangstelling aan. 

VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak-van Oostwaard 

Actie Bijdrage abonnement kerkblad 
Deze actie heeft uiteindelijk een bedrag opgebracht ad € 2.090.  

Opbrengsten Eenigenburg  
De opbrengsten uit Eenigenburg gedurende de periode 17 november 2019 tot en met 
08 december 2019 bedroegen € 915,45. 

Kerkbalans  
Uiteindelijk heeft de actie kerkbalans 2019 een bedrag opgebracht ad € 93.190.  

Super, want als ik u vertel dat de totale bijdrage in 2018 € 90.831 betrof en dat lande-
lijk gezien de Protestantse Kerk Nederland melding maakt van een jaarlijkse afname 
van de bijdrage met 4%. Wat is het dan mooi om te zien dat de Protestantse Gemeen-
te Schagen hier van af wijkt en zelfs de bijdrage verhoogd ziet.  

Hieronder de opbrengsten van de collectes (laatste kwartaal 2019) gehouden in de 
Grote Kerk in Schagen. 

 

6-10-2019 101,17 101,57 202,74 101,17 101,57
13-10-2019 187,36 187,36 187,36 Werelddiaconaat
20-10-2019 163,67 170,32 333,99 163,67 170,32 Dorcas
27-10-2019 101,1 111,3 212,4 101,1 111,3
3-11-2019 95,5 151,6 247,1 95,5 151,6 Najaarszending

10-11-2019 102,25 100,96 203,21 102,25 100,96 Collecte Dorpskerken
17-11-2019 85,8 79,1 164,9 85,8 79,1
24-11-2019 200,81 213 413,81 200,81 213 Voedselbank Kop van Noord-Holland
1-12-2019 114,75 132,81 247,56 114,75 132,81 Missionairwerk PKN
8-12-2019 87,10 89,05 176,15 87,1 89,05 Pastoraat PKN

15-12-2019 82,71 83,8 166,51 82,71 83,8
15-12-2019 3e collecte 321,75 321,75 321,75 Zuid-Soedan (diaconie reeds overgemaakt)

enveloppe 100 100 100 Nog voor ZOA 
22-12-2019 100,4 97,45 197,85 100,4 97,45
24-12-2019 485,8 485,8 485,8 KIA kinderen in de knel
24-12-2019 Kinderkers 205,04 205,04 205,04
25-12-2019 147,52 147,52 147,52
29-12-2019 89,51 89,7 179,21 89,51 89,7

Totaal 2772,24 1420,66 4192,9 1677,33 562,92 1952,65
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Kerkbalans 2020. U begrijpt het al, we zijn er nog druk mee bezig. Nog lang niet alle 
toezeggingsformulieren zijn ingeleverd maar de toezeggingenformulieren die we al 
wel hebben ontvangen zijn reeds verwerkt. Vooralsnog kunnen wij u mededelen dat er 
voor het jaar 2020 tot op heden een bedrag is toegezegd ad € 55.365.  

Het toegezegde bedrag zegt natuurlijk niet alles, er zijn ook leden die het formulier 
niet invullen maar in de loop van het jaar hun bijdrage gewoon overmaken.  

VOOR HETZELFDE GELD GEEFT U MEER. Kortom: Meer geven zonder meer te betalen? 
Dat kan, geef slim, steun uw kerk met een periodieke gift.  

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden 
aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (met een minimum 
van € 60,00) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat 
die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?  

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal 5 jaar (maar uiterlijk tot overlij-
den gever) een vast bedrag per jaar aan de kerkelijke gemeente schenkt. U hoeft hier-
voor niet meer naar een notaris want nu kunt u een periodieke gift zelf vastleggen in 
een overeenkomst. Ook uw kerkelijke gemeente biedt u die mogelijkheid. Periodieke 
giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of een maximum. Kiest 
u ervoor dit belastingvoordeel ten goed te laten komen aan de gemeente, dan kunt u 
uw bijdrage zelfs verhogen zonder dat het u meer kost.  

Wilt u meer weten over periodieke giften, wilt u weten wat dit voor u zou kunnen 
betekenen of wilt u een overeenkomst voor een periodieke gift aangaan? Neem hier-
over dan contact op met de administrateur Brenda Plak, pgschagen@nexite.nl of tele-
foonnummer 06-33638673  

VERTREK UIT SCHAGEN NA RUIM 40 JAAR 
Magda en Leo Witte 

Veel fijne herinneringen nemen we mee als we op 2 maart vertrekken naar Waterlelie 
5 in Hardenberg. De verminderde gezondheid in de laatste jaren is daar de aanleiding 
voor. In Hardenberg vonden we een woning naar ons zin. De tuin is een stuk kleiner en 
minder wind maakt het fietsen veel gemakkelijker. De familie die daar woont is heel 
positief over de keus die we gemaakt hebben. We voelen ons daar thuis. Magda is 
daar meerdere jaren actief geweest in de Diaconie, de laatste jaren mocht ik een duit 
in het zakje doen als koster, en ja, ik wil wel heel graag dat de geluidsinstallatie goed 
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werkt.  
Vanaf het begin zijn we betrokken geweest bij het contact met onze partnergemeente 
in Dippoldiswalde. Ook hebben we mee mogen doen bij de start van de hulp in Roe-

menië, in Cristuru 
Secuiesc.  

We verwachten 
dat het in Har-
denberg bekende 
‘naoberschap’ en 
de kerkelijke 
gemeenschap 
ervoor zorgen dat 
we ons snel weer 
thuis voelen. We 
kunnen Schagen 
niet vergeten en 
willen regelmatig 
terug komen. 
Met de uitwisse-
ling met Dippol-
diswalde zijn we 

er ook bij. Ook met de stichting Schagen-Roemenië kunnen we na 29 jaar niet stop-
pen. We hebben daar erg veel leed gezien maar ook vrienden gemaakt. We willen daar 
nog erg graag aan mee blijven doen.  

Als we eenmaal gesetteld zijn en een badkamer is bijgebouwd nodigen we vrienden en 
bekenden uit om enkele dagen onze gast te zijn. We hebben dan een hele bovenver-
dieping voor de gasten.  

Op 1 maart willen we voorlopig de laatste kerkdienst bijwonen en afscheid nemen. 

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 

Ouderen gespreksgroep 
Op dinsdag 25 februari zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 

Het thema zal zijn: Maakbaar 
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Mensen zijn makers. Maar helaas is niet alles maakbaar. We falen, schieten tekort, 
hebben niet alles onder controle. 
We zijn niet alleen makers maar ook gemaakt. Wat betekent dit voor ons? 
Daarover gaan we samen in gesprek. Iedereen is van harte welkom.  

Oecumenische gespreksgroep  
Dinsdag 18 februari is de volgende oecumenische gesprekskring in de Grote Kerk. We 
beginnen om 13.30 uur. Het thema is: Vergeven. Iedereen is van harte welkom.  

VAN DE DIACONIE ACHTERGRONDSINFORMATIE COLLECTES 
Wieb Koedijk 
 
Collecte 1 maart (Voorjaarszending) Golfstaten - De kracht van bijbelverhalen 
 
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een 
tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de 
grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. 
De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren 
over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytelling- methode: een 
succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden ver-
teld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen le-
ven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten 
nieuwe moed uit deze verhalen.  
 

Collecte 15 maart (Kerk in actie, noodhulp) Zuid-Soedan - Overleven in een bur-
geroorlog 
 
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen 
het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Ac-
tie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We ver-
strekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep 
maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school 
kunnen laten gaan.  

VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 

Gift van diaconie voor ambulance Rode Kruis in Oeganda  
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De diaconie heeft de laatste jaren aan u gevraagd om goede doelen aan te melden 
zodat de gelden die de diaconie ontvangt op een juiste wijze uitgegeven kunnen wor-
den. Er waren te weinig aanvragen, daarom is de diaconie zelf op zoek gegaan naar 
een goed doel. Via, via kwamen we bij het Rode Kruis terecht. Ze hebben ons toen 
twee mogelijkheden ter ondersteuning aangemeld. Een ambulance voor een vluchte-
lingenkamp in West-Oeganda en een andere ambulance voor in Oost-Tanzania. We 
hebben gekozen voor de ambulance in West-Oeganda. Deze zal dus door de diaconie 
voor een groot deel betaald worden. Het Rode Kruis gaat nu bij andere organisaties 
vragen of zij het resterende bedrag kunnen ophoesten. Naar ze ons vertelde hoopt zij 
in juni dit jaar de financiering rond te hebben zodat de ambulance in juli kan worden 
ingezet.  

Hier wat informatie over de plek waar de ambulance zal worden ingezet.  

De aanhoudende crisis in Zuid-Soedan 
en de Democratische Republiek Congo 
(DRC) hebben grote impact op Oeganda. 
De verwachting is dat het conflict in 
deze buurlanden de komende periode 
nog meer zal verslechteren. Aanvallen 
van gewapende groeperingen in de pro-
vincie Noord-Kivu in Oost-Congo hebben 

er in april toe geleid dat meer dan 100.000 mensen hun huizen zijn ontvlucht. Hiervan 
zijn 60.000 mensen gevlucht als gevolg van de gevechten rondom Kamango bij de stad 
Beni in Noord-Kivu, een paar kilometer van de Oegandese grens. De verwachting is dat 
de toenemende stroom vluchtelingen naar Oeganda in de nabije toekomst ernstige 
impact heeft op de bestaande beperkte sociale voorzieningen voor vluchtelingen in 
het West-Oegandese, Kyegegwa district.  

De bovengenoemde vluchtelingen context brengt verschillende complexiteiten voor 
Oeganda met zich mee. Op 1 augustus 2018 kreeg de Democratische Republiek Congo 
(DRC) te maken met de tiende ebola-epidemie die zich snel verspreidde over dorpen in 
de provincies Noord-Kivu en Ituri. Noord-Kivu en Ituri behoren tot de dichtstbevolkte 
gebieden in de DRC die grenzen aan Oeganda. Het controleren van de ziekte in deze 
gebieden is complex omdat er gevechten plaatsvinden en tevens omdat er een voort-
durende toestroom van Congolese vluchtelingen naar Oeganda is. Op 11 juni 2019 
werd ebola bij drie mensen in Oeganda vastgesteld. Een Congolese jongen van vijf, die 
met een ebolabesmetting in het ziekenhuis werd opgenomen overleed op 12 juni 
2019. De meerderheid van de vluchtelingen vestigt zich in het vluchtelingenkamp Kay-
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aka 2 in het district Kyegegwa, ongeveer 120 kilometer van de grens met de DRC. In dit 
vluchtelingenkamp verblijven momenteel meer dan 90.000 Congolese vluchtelingen 
(70% bestaat uit nieuwkomers). De meerderheid van de Congolese vluchtelingen die in 
Oeganda aankomen zijn vrouwen en kinderen (tevens met speciale behoeften), van 
wie velen aan conflict gerelateerd geweld ondergingen, zoals seksueel en gender gere-
lateerd geweld (SGBV).  

Op dit moment is er binnen het vluch-
telingenkamp een verhoogd risico op 
het uitbreken van ebola, als gevolg van 
de huidige uitbraak in het naburige 
DRC. De vluchtelingen die in de kam-
pen arriveren kunnen mogelijk ebola of 
andere ziektes bij zich dragen en hier-
mee andere vluchtelingen in het kamp 
infecteren. In 2018 heeft een soortge-
lijke situatie geleid tot een uitbraak van 

het ebola virus in Kyaka 2.  

Na de ebola uitbraak in 2018, in de Democratische Republiek Congo, heeft het Oegan-
dese Rode Kruis (URCS) direct vrijwilligers gemobiliseerd om bij de grens te onder-
steunen met screening activiteiten, risicocommunicatie en preventieve interventies. 
De snelle reactie van de URCS was mogelijk dankzij hun betrokkenheid en permanente 
vertegenwoordiging in nationale en door districten geleide task force.  

De voorbereidingsoperatie voor ebola van URCS richt zich op de volgende gebieden:  
- implementatie van maatregelen voor infectie preventie en controle (IPC), waaronder 
veilige en waardige begravingen (SDB) en het trainen van volledig uitgeruste SDB-
teams. Zij zullen de SDB teams van het ministerie van gezondheidszorg ondersteunen 
in geval van een waarschuwing.  
- risicocommunicatie, maatschappelijke betrokkenheid en bewustwording;  
- community-based surveillance in gemeenschappen;  
- screening van personen die aan de grens het land binnenkomen  
- verstrekking van psychosociale ondersteuning (PSS) via de vrijwilligers van de ge-
meenschap;  

Om efficiënt de preventie en controle activiteiten van infecties te kunnen doen is een 
ambulance essentieel. Als er verdachte gevallen van ebola of andere ziekte (cholera) 
zijn, kunnen de Rode Kruisteams de patiënten veilig en snel naar ziekenhuizen en kli-
nieken in de buurt brengen. Alhoewel het Rode Kruis al volop bezig is met boven-



   21  
  

staande activiteiten, ontbreek het op dit moment nog aan een goede ambulance ser-
vice.  

U ziet dus dat de diaconie haar geld op een juiste wijze probeert te besteden.  

OPRUIMING IN DE WERELDWINKEL SCHAGEN 
Hans Nusink 

 
Tot eind februari is er uitverkoop in de Fairwin-
kel, vroeger bekend als de Wereldwinkel, op de 
Markt onder de kerktoren in Schagen. De korting 
kan oplopen tot 25%. Een greep uit de artikelen 
die in de opruiming zijn. Sieraden in allerlei kleu-
ren, manden en beeldjes van o.a. katten en oli-
fanten en tassen van eco-leer. 
Uiteraard staan de schappen van de 
Wereldwinkel -de enige in de kop van Noord-

Holland- vol met vele andere leuke en originele cadeaus voor elke gelegenheid en elke 
beurs.  
Kijk voor meer informatie op: www.fairwinkelschagen.nl 
 
PALMPASENSTOK VERSIEREN 
Else Marianne de Wit-van Laar 
 
Op zaterdag 4 april kunnen de kinderen met elkaar weer een palmpasenstok versieren 
in de kerk. We starten gezamenlijk om 14.00 uur. Rond 15.00 uur ruimen we de spul-
len met elkaar op. Je hebt alleen een eigen stok/kruis nodig. Voor de versiering, het 
haantje en het lekkers wordt gezorgd. Op zondag 5 april laten we onze stokken tijdens 
de dienst zien en mogen ze weer mee naar huis. 
Wil je ook komen? Misschien met een vriend of vriendin? Stuur dan een mailtje met 
je/jullie naam/namen naar elsemariannevanlaar@msn.com. 
Graag opgeven voor maandag 30 maart! 
 
TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
Rik Laernoes 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/
http://www.wereldwinkelschagen.nl/
http://www.wereldwinkelschagen.nl/


   22  
  

Drieluik Dementie 
De film is inmiddels geweest. Dan blijven er nog twee panelen van het drieluik over. 
 
Theatervoorstelling : Op woensdag 19 februari is de theatervoorstelling ‘Alzh en zo’ 
van Kees van der Zwaard in de Grote Kerk op de Markt. De voorstelling begint om 
20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Kaarten van € 7,50 te verkrijgen bij boekhandel 
Plukker en In Dubio, allebei op de Gedempte Gracht. En na afloop van de kerkdienst of 
telefonisch te reserveren bij Rik Laernoes – 06 29220184 

Afsluiting Drieluik : Op woensdag 4 maart is de (pastorale) afsluiting van dit drieluik. 
Pastor Jan Nieuwenhuizen- jarenlang werkzaam geweest in de Magnushof- zal iets van 
zijn ervaringen en omgang met dementerenden vertellen. Deze bijeenkomst begint 
om 19.30 uur, aansluitend aan de sobere maaltijd. 

Komende activiteiten: 
 
Dag van de Aarde 
Op dit moment is er een aantal gemeenteleden bezig met de voorbereiding van de 
Dag van de Aarde. Noteert u de data al vast. Op woensdag 22 april zal de film ‘Before 
the flood’ gedraaid worden. We doen dat weer 2 keer, ’s middags half drie en ’s 
avonds 20.00 uur. 
Op zaterdag 25 april zullen er allerlei activiteiten in en rond onze kerk plaats vinden. In 
het komende kerkblad uitvoeriger informatie. 

 (RK) Sint Bavo Haarlem. 
 Dinsdag 12 mei zullen we met een groep per trein naar de (katholieke) Sint Bavo in 
Haarlem gaan. Een excursie in samenwerking met Piet Steur, diaken in de katholieke 
kerk. We wonen een kort middaggebed bij en vervolgens krijgen we een uitvoerige 
rondleiding in deze kerk.  

Dauwtrappen 
Donderdag 21 mei - Hemelvaartsdag- het inmiddels traditionele dauwtrappen. Meer 
informatie volgt. 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Wik de Visser 

De Dag van de Aarde 2020 in Schagen.  
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Op zaterdag 25 april houden we de Dag van de Aarde in de Grote Kerk op de Markt in 
Schagen van 10.00-14.00 uur.  

Het is een dag om te leren over de impact van onze alledaagse consumptie op het 
milieu. Het is ook een dag om inspiratie op te doen en ideeën te krijgen om onze eco-
logische voetafdruk te verminderen. Hoe doen we dat? O.a. door leren en doen via 
informatieve workshops, paneldiscussies, presentaties, praktisch leren van elkaar en 
een zwerfafval-opruim-actie.  

Om die dag goed te doen slagen, hebben we vrijwilligers nodig! Hoe kun je helpen? Er 
zijn allerlei mogelijkheden van koffie schenken tot een workshop geven! En natuurlijk 
moet er weer opgeruimd worden. Ook als je op die dag zelf niet aanwezig kunt zijn, is 
er ook hulp van te voren nodig.  

Kom je naar de vrijwilligers avond? Op donderdagavond 5 maart, 19.30 uur in de con-
sistorie van de kerk. Graag aanmelden via kristininholland@icloud.com met "DVD Aar-
de VRIJWILLIGER” in de titel of stuur een whatsapp naar Kristin Anderson 06 4363 
4854.  

FILM “BEFORE THE FLOOD” 
Wik de Visser 

De film “BEFORE THE FLOOD” woensdag 22 april 14.30 uur en 19.30 uur Grote Kerk, 
Schagen  

Je kunt de krant bijna niet meer open slaan zonder iets over het opwarmen van de 
aarde of de klimaatverandering te lezen. Hoe groot is dit probleem eigenlijk en wat 
kunnen we eraan doen? Om de actie Dag van de Aarde te starten draaien we de film 
'Before the Flood’ tweemaal. Deze documentaire geeft een diepgaand beeld over dit 
probleem en roept ons op om in actie te komen. Een goede voorbereiding op ons le-
ren & doen evenement op zaterdag 25 april.  

Met deze indringende film starten we onze internationale happening de “Dag van de 
Aarde 2020. Voor Schagen wordt het de 1e keer. Internationaal is het al de 50e Dag van 
de Aarde.  

Voor de organisatie is het prettig als u al vooraf uw komst kunt aanmelden (is niet 
verplicht). Dit kan via een link op facebook pagina met een kopje: Before the Flood 
14.30 of Before the Flood 19.30.  
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U kunt dit bericht natuurlijk ook op facebook met uw vrienden delen. Alle relevante 
informatie leest u via een link op onze eigen website: www.pgschagen.nl en op 
EARTHDAYNETHERLANDS.COM. U bent hartelijk welkom. 

SCHAGER NACHTVLINDERS IV – HEMELSE TUSSENKOMST 
Arie Jan van der Bom 

Het is een heel ritueel. Vroeg in de ochtend. Het uitlaten van 
onze beagle Jamie. Een lieve maar ook ongehoorzame hond. 
Jong nog en springerig speels. Zij is nu al twee keer uit onze 
tuin ontsnapt. En een groeiend aantal Schagenezen kent haar 
daarom nu van de buurtapp. Die beagle die op oudejaarsavond 
kwijt was. In de mist en tussen het vuurwerk.  

Ik ben niet voor Jamie. Maar ook niet tegen haar. Mijn taakop-
vatting van hond uitlaten is nogal plichtmatig. Ik doe het voor 
Jamie. Voor de harmonie in mijn gezin. En voor mijn lijf. Want 

die drie kwartier wandelen in de ochtend helpen mij om mijn lichaamsbeweging wat 
op peil te houden. Dat is ook wel nodig, want er zitten soms dagen tussen dat ik alleen 
maar achter een bureau zit en naar een scherm staar.  

In het begin wandelde ik telkens een andere route. Maar na een tijdje begonnen alle 
routes op elkaar te lijken. Ik kende elke route zo’n beetje wel. Het had niets avontuur-
lijks meer.  

Bovendien ben ik ook iemand van rituelen. De variatie van het begin wordt na verloop 
van tijd ingeruild voor de ééntonige herhaling van handelen. Dat vind ik wel fijn. Het is 
als het volgen van een script. Ik hoef er geen moment over na te denken. Zo ook met 
de ochtendwandeling met Jamie. 
Ik koos de route die ik het mooiste 
vond. En die route loop heb ik 
inmiddels al heel vaak gelopen. 
Die route gaat langs de Molen-
weg, de Spreeuwenlaan, zo het 
landschap in naar de terp op 
Avendorp en dan terug.  

Vorig voorjaar was ik vooral gefas-
cineerd door de prachtige waterle-
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lies in de sloot langs de Molenweg. En ook bij Avendorp waren er een paar hele mooie.  

Maar schoonheid moest wijken voor functie. Een gemeentelijke onderhoudsdienst 
snoeide alle waterplanten weg zodat de sloten niet vol zouden slibben en het water 
goed kon wegstromen.  

Rituelen stompen soms af. Worden routine. Maar soms doet er zich juist een grote 
verrassing voor. Een onderbreking van het doodnormale. Zo werd ik eind december bij 
het uitlaten van Jamie overrompeld. Een dramatische lucht van licht en wolken scheen 
over het vlakke polderland. Onwerkelijk mooi. En het duurde misschien een half uur. 
Want daarna ging de zon op en brak binnen met een harder licht. Dit gebeurde niet 
één, maar bijna elke ochtend. En de ene lucht was nog adembenemender dan de an-
dere. Alsof je een hemels landschap binnenstapte.  

In januari ging dat nog even zo door. Een ware epifanie die ook voor anderen niet on-
opgemerkt bleef. “Och, och, wat worden wij toch verwend met die prachtige luch-
ten!”, zei een andere hondeneigenaar tegen mij bij het kruizen van onze wegen. En ik 
kon dat alleen maar beamen. “Het is maar goed dat wij mensen niet in de lucht kun-
nen bouwen,” zei ik, “want anders zouden wij dat zeker doen. En nooit iets van deze 
schoonheid zien!” Ondertussen trok Jamie aan de lijn. Zij zag niets. Zij rook alleen heel 
veel. En zij had honger. Zoals altijd.  

 
AAN TAFEL (i) 
Wim Voorbraak 

In gesprek met Corine Leijdekkers, coördinator “Aan 
tafel”!  

Even leek het mis te gaan met de “Gemeentemaaltijd”, 
een fenomeen dat we nu al meer dan 29 jaar kennen in 
Schagen. Het zat hem niet in de belangstelling. Die is 
onverminderd groot. De kerkzaal in de Grote Kerk op de 
Markt is elke keer weer vol. De leeftijd van de vrijwilli-
gers, hun teruglopend aantal en de noodzakelijke aan-
wezigheid van een bedrijfshulpverlener tijdens de maal-
tijden brachten de continuïteit in gevaar.  
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Een groep mensen onder leiding van Corine heeft afgelopen zomer onderzocht op 
welke wijze de maaltijden toch voortgezet konden worden. En het is gelukt! Na een 
gewenningsperiode aan de nieuwe aanpak, gaat 
iedereen er weer volop tegen aan. Wel is het aantal 
maaltijden teruggebracht van zes naar 5. In de nieu-
we opzet is de medewerking van 10 vrijwilligers vol-
doende.  

Op het toetje en de koffie na, komt het eten van een 
cateraar, de uitbater van Skaga Venture BV op de 
Witte Paal. Het eten wordt kort voor de maaltijd 
aangevoerd. De cateraar levert ook de borden en 
neemt na afloop alles weer terug naar de “Witte 
Paal” voor de afwas. Het zwaartepunt voor de vrijwil-
ligers ligt nu niet bij het koken maar bij het uitserve-
ren van het eten 

Een aantal “sterke mannen” zijn tijdelijk aanwezig voor het vervangen van de stoelen 
in de kerk door de tafels uit de Hans Leijdekkerszaal. Een drietal vrijwilligers treedt op 
als gastheer/vrouw en brengt de bezoekers naar de tafels. De rollators blijven achter 
in de Hans Leijdekkerszaal. Opening en sluiting worden, als vanouds verzorgd door 
Truus Folkertsma. Wim Rasing vindt elke maaltijd weer iemand bereid die de maaltijd 
muzikaal wil begeleiden. Zelf is hij nog niet aan de beurt geweest! 
Twee dames zijn wisselend aanwezig als BHV-er. Koos Eriks verzorgde tot nu toe de 
communicatie.  
Na het toetje en de koffie gaat iedereen weer huiswaarts; busjes rijden af en aan, de 
rollators zorgen weer voor de noodzakelijke ondersteuning. Het is weer 6 weken 
wachten op de volgende “Aan tafel”! Voor de bestrijding van de onkosten is een busje 
aanwezig bij de uitgang. Onze Diaconie en de (RK) Caritas staan samen garant voor de 
gemaakte onkosten. 

Na afloop komen de 
“sterke mannen” 
weer langs om de 
kerkzaal leeg te 
sjouwen en de stoe-
len terug te plaatsen. 
De volgende “Aan 
tafel” is 1 maart. 

Corine Leijdekkers 
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Vele vaste bezoekers kijken er nu al weer naar uit. Voor hen is het een welkome on-
derbreking van de soms saaie zondagmiddag. Elke keer nemen tussen de 50 en 60 
mensen deel aan de maaltijd. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. De maaltijden wor-
den aangekondigd in de kerkbladen en de lokale pers.  
Elke keer zijn alle tafels bezet!  
 
AAN TAFEL (II) 
Koos Eriks 
 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 1 maart 2020 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 maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom. 
Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. 
U kunt de 60+bus reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 
272888. 
Opgave vóór woensdag 26 februari 2020 bij Koos Eriks (0224) 298387 of Ineke Draijer 
(0224) 296794. 
 
MUZIEK IN EENIGENBURG 
Het sfeervolle kerkje, op de terp uit de 14e eeuw in Eenigenburg, stamt uit 1792, maar 
heeft elementen uit een oudere kerk o.a. een koorhek uit 1770, een preekstoel uit 
1698, een luidklok uit 1535. Het unieke Schölgensorgel uit 1876 is op zich al een ju-
weeltje. Ook in 2020 verzorgen enthousiaste musici hier weer mooie en verrassende 
concerten. U bent van harte welkom op zondagmiddag, van 15.00 tot 16.00. De kerk 
gaat open om 14.30 uur. Als u verzekerd wilt zijn van een plaats is het raadzaam om 
op tijd te komen. Toegang, koffie en thee zijn gratis. Aan de uitgang is een collecte ter 
bestrijding van de onkosten.  
 
CONCERTEN FEBRUARI - JUNI 2020  
 
23 feb : Saxofoon Sunny Saxes Zij spelen een gevarieerd programma van Bach tot Be-
atles. Klassiek, popmuziek, tango en jazzy easy listening muziek.  
15 mrt : Verrassing  
5 apr : Zang fluit en piano Piafluza, Tom de Graaf, piano, Gerda Heddes, fluit en Anne 
Heddes, zang. Kom gezellig luisteren naar klassieke klanken van piano, stem en fluit.  
26 april : Zang en gitaar Ed Stokman heel bijzonder, poëzie en muziek  
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17 mei : Gitaar, fluit, piano en zang Always on my mind. ALWAYS ON MY MIND bestaat 
uit Marjolein ten Cate, Sascha Heddes, Manon Heddes en Jan Valkenier. Zij zingen en 
spelen een gevarieerd programma met muziek van toen en nu.  
7 juni : Orgel en Fluit Dennis en Frank (fluit en orgel) Fluitend naar binnen, genieten 
van een mooi concert en fluitend weer naar buiten  
28 juni : Orgel en hobo Thea Riesebos en Maud Sauer "Vrolijke muziek uit de barok 
voor hobo en orgel."  

Wilt u de plaatsen op het parkeerterreintje bij de kerk vrijhouden voor mensen die 
slecht ter been zijn? U kunt parkeren in het kerklaantje aan de rechterkant of aan één 
zijde van de Surmenhuizerweg. Adres: N.H. Kerk Surmerhuizerweg 29 1744 JB Eeni-
genburg. Kerkeenigenburg@hotmail.com. Voor nadere info: 0224 298101  

 ACTIVITEITENROOSTER FEBRUARI-MAART 2020 

 

 

18 feb dinsdag Oecumenische gespreksgroep 13:30 uur Grote Kerk
19 feb woensdag Voorstelling van Kees vd Zwaard over Alzheimer 20:00 uur Grote Kerk
25 feb dinsdag Ouderen gespreksgroep 14:00 uur Grote Kerk
1 mrt zondag Aan tafel!' Gemeentemaaltijd 15:45 uur Grote Kerk
2 mrt maandag Vergadering kerkrentmeesters 13:30 uur Wulpenhof 3
3 mrt woensdag inloopmorgen 10:00 uur Grote Kerk
4 mrt donderdag Afsluitende bijeenkomst over Alzheimer 19:30 uur Grote Kerk
5 mrt vrijdag Informatie over reis Armenië-Georgië 19:30 uur Grote Kerk
10 mrt dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 20:00 uur Grote Kerk
11 mrt woensdag Kerkenraad 20:00 uur Grote Kerk
1 apr woensdag inloopmorgen 10:00 uur Grote Kerk
4 apr zaterdag Palmpaasstokken versieren 14:00 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	  
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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.

Gedempte gracht 67 • Schagen

* Bitte kai Rand * Oska

* Pernille Svenre * Marc O’Polo

* Mansted * Blaest jassen

* Baldino * Ritva Falla 

* Eva en Claudi

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted

 

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. 

 

 

 

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

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

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

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

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en Stijlvol

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar

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



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

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

Februari - Maart 2020

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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat

Biologisch-dynamisch tuin- en akkerbouwbedrijf

Bezoek onze mooie bedrijfswinkel voor een keur aan verse 
biologische groenten!

Openingstijden
Woensdag t/m vrijdag 9 – 18 uur en zaterdag 9 – 16 uur

Adres en info: Rijperweg 16a, 1744 HK Sint Maarten (’t Rijpje)
www.delepelaar.com
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