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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.
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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

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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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
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VAN DE REDACTIE 
 
Buiten zijn de vogeltjes aan het fluiten. De zon schijnt door de wolken heen. Lente 
kondigt zich aan. Dit geeft nieuwe energie. We maken weer plannen om dingen te 
gaan doen. Hoop dat u hetzelfde gevoel heeft. In de lente vindt een “wederopstan-
ding” van het leven plaats, net als we met Pasen gedenken. Eerst was alles nog ver-
borgen maar met Pasen/Lente komt het allemaal tevoorschijn. In de lente hebben we 
ook de voorjaarsschoonmaak, waarin we het huis binnenstebuiten keren en alle on-
nodige spullen opruimen of wegdoen. Vroeger was het namelijk zo dat in het voorjaar 
de kachel uitgezet werd en daar het een kolenkachel was het roet verwijderd diende 
te worden. Dit kunnen we letterlijk opvatten (materialen) maar ook figuurlijk. We 
“ruimen” ons hoofd op en zorgen voor een nieuwe start.  

In deze uitgave iets minder kopij ontvangen dan voor het 
vorige nummer. Maar hopelijk genoeg om u te inspireren 
en tot daden aan te zetten.  
Graag wil ik u opmerkzaam maken op de activiteit van 
groep “Leren en Doen”. In het kader van zuinig zijn op 
onze aarde worden verschillende lezingen en activiteiten 
georganiseerd. Met als bekroning op zaterdag 25 april de 
Dag van de Aarde.  
Daarop inhakend graag aandacht voor het stukje van de 
redactie over hoe u “Onze Kerk” wilt ontvangen (op pa-

pier of digitaal). Al is het blaadje maar +/- 28 bladzijden dik, het is toch zo dat dit toch 
grondstoffen kost die misschien beter gebruikt kunnen worden. Dus graag reactie in 
deze. 
Terugkomend op Pasen. De overweging van onze dominee gaat hierop in en ook zijn 
schrijven verderop in het blad gaat hierover maar dan meer over de praktische inde-
ling van de dagen. 
Daarnaast graag uw aandacht voor de expositie in Fenikskerk in Nieuwe Niedorp over 
“Geleende Gezichten”. Een aangrijpend verhaal uitgebeeld in verschillende schilderij-
en. Mocht u daarheen willen en geen eigen vervoer hebben, meldt u dan aan voor 
georganiseerd vervoer op 22 maart.  
  
Dan nog de spreuk van de maand : 
Vergeven geeft u vrijheid in het hoofd. 
 
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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OVERDENKING 

Ds. Arie Jan van der Bom 

Vasthouden aan het absurde  

Voor gelovigen is het vaak een heel natuurlijke gedachte om te denken dat er slechts 
één christelijke boodschap is en niet vele. En ook dat het eigen geloof die ene bood-
schap ongetwijfeld het zuiverst bewaart. Wie dan wat om zich heen kijkt, ook buiten 
de eigen cultuur, en wat langer nadenkt, ontdekt al gauw dat die eerste natuurlijke 
gedachte een wat kinderlijke droom was. De dingen liggen duidelijk anders. De christe-
lijke boodschap blijkt heel divers ontvangen te zijn in de diverse culturen. En verder is 
het ook nog lang niet gezegd dat onze perceptie van die boodschap de meest zuivere 
is. Want wie beoordeelt dat?  

Maar wat misschien wel goed zichtbaar wordt bij al die verschillen, zijn de eigen ob-
sessies van een cultuur. Waar leggen wij het accent? Wat vinden wij belangrijk?  

Eén zo’n obsessie die raakt aan Pasen, komt tot uitdrukking in het verschil tussen het 
christendom van de Oosterse-Orthodoxie en die van het West-Europese Rooms-
Katholicisme en Protestantisme.  

Bij kerksplitsing denken wij doorgaans aan het jaar 
1517 als het begin van de reformatie. Maar in 1054 
vond al een eerste grote kerkscheuring plaats. Die 
tussen Oost- en West-Europa. Tussen Constantino-
pel (het huidige Istanbul) en Rome. Wij hebben het 
dan over het grote schisma. En die twee hebben 
daarna een eigen ontwikkeling doorgemaakt. Wat 
daarbij opvalt is een verschillende waardering van 
Jezus Christus in beide tradities.  

In de Oosterse-Orthodoxie wordt Christus vooral 
gezien als de overwinnaar van de dood. Dankzij 
Christus hebben wij mensen toegang gekregen tot 
de onsterfelijkheid. In het Rooms-Katholicisme en 
het Protestantisme daarentegen ligt de nadruk juist 
op het plaatsvervangend lijden en het sterven van 
Christus. Dat is nogal een verschil. De ene traditie 

benadrukt de onvergankelijkheid die via Christus binnen handbereik komt van ons 
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mensen. De andere traditie benadrukt juist de juridische vrijspraak die in Christus’ 
solidariteit met ons mensen behaald wordt. Welke is het nu?  

Ik zelf ben geneigd om beide kanten af te wijzen. Wij hebben hier te maken met theo-
logische denkconstructies die aan actualiteit lijken te hebben ingeboet. En het zal ook 
wel mogelijk zijn om de twee kanten met elkaar te harmoniseren in een nog weer 
diepzinnigere theologische denkconstructie. Maar de vraag zou dan opnieuw zijn: 
Leeft er ook nog maar iemand in volle ernst in overeenstemming met deze denkcon-
structie?  

Er lijkt ook een schakel te missen die ik persoonlijk de meest spannende schakel van 
het Paasgebeuren vindt: de notie van opwekking en opstanding uit de dood. Opwek-
king en opstanding zijn niet hetzelfde. Er is een nuance verschil. Opwekking gaat voor-
af aan opstanding. God wekt Jezus op uit de dood. En Jezus kan nu zelf opstaan uit de 
dood.  

Deze gedachte is zo spannend omdat hier de absurde dynamiek van Pasen zit. Het gaat 
niet om onsterfelijkheid. Het gaat ook niet om een juridische vrijspraak. Het gaat om 
beweging in het bewegingsloze. Om toekomst in wat uitzichtloos lijkt. Om hoop in een 
ogenschijnlijk hopeloze situatie. Wie het aandurft om opwekking en opstanding toe te 
laten als absurde gedachte, zal ook om zich heen meer opwekking en opstanding 
waarnemen. In allerlei vormen en gedaantes. En diegene krijgt gek genoeg ook al zelf 
deel aan die opwekking en opstanding. De dood—in welke gedaante dan ook—is dan 
niet de laatste en beslissende factor. Niet in dit leven. En ook niet erna.  

KERKDIENSTEN 

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 
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Kerkje Eenigenburg : Kunst en kerk 
10.30 uur pastor Mw. L. Kooiman, thema “de vrouw” 
Met medewerking van schilder Jan Komen. 
Pianobegeleiding : Annelies Komen 
Collecte: Instandhouding kerkje Eenigenburg 

Woensdag 18 maart 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

Zondag 22 maart 2020, 4e zondag 40 dagen tijd 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom 
1e collecte  Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte  Binnenlands diaconaat 
Organist  Caroline Schaap 
Gastheer  Henk van Zanten 
koffie wordt verzorgd door Froukje Bosch en Gerda Bulens 
autovervoer  fam. v.d. Woude 
Er is crèche, Kom in de Kring, kindernevendienst en tienerkerk 

Woensdag 25 maart 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   pastoor E. Moltzer 

Zondag 29 maart 2020, 5e zondag 40 dagentijd 
Grote Kerk 
9.30 uur (let op: aanvang zomertijd) dhr. J. Bruin, lekendienst 
1e collecte  Kerk (onderhoud orgel) 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Nel Dantuma 
koffie wordt verzorgd door Willy Klein Entink en Anneke Visser 
autovervoer  fam. Voorbraak 
Er is crèche en kindernevendienst  

Woensdag 1 april 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   pastor Mw. L. Kooiman 
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Zondag 5 april 2020, Palmpasen 
Grote Kerk 
9.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1e collecte  Kerk (energie) 
2e collecte  Collecte jeugdwerk (JOP) 
Organist  Hans Stehouwer 
Gastheer  Jaap Schenk 
koffie wordt verzorgd door Tineke Dwarswaard en Coby Taal 
autovervoer  fam. v.d. Woude 
Er is crèche, Kom in de kring, kindernevendienst en tienerkerk 

Woensdag 8 april 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   dienst vervalt 

Donderdag 9 april, Witte donderdag, viering van Heilig Avondmaal 
Grote Kerk 
19.30 uur  Ds. A.J. v.d. Bom 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
 
Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag 
Grote Kerk 
19.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom, m.m.v. Cantorij 
Organist  Hans Stehouwer 
 
Zondag 12 april 2020, Stilteviering, paaswake en paasontbijt 
Grote Kerk 
6.30 uur   Ds. A.J. v.d. Bom  
Organist  Caroline Schaap 
8:30 uur  Paasontbijt 
 
09.30 uur  Ds. A.J. v.d. Bom viering 1e paasdag,  

viering Heilig Avondmaal m.m.v. Cantorij 
1e collecte  Paascollecte, quotumafdracht 
2e collecte  Kerk in Actie, Kinderen in de knel 
Organist  Caroline Schaap 
Gastvrouw  Marjolein ten Cate 
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koffie wordt verzorgd door Alie Prij en Ger Dekker 
autovervoer  fam. Schenk 
Er is crèche en kindernevendienst  

Zondag 12 april Eenigenburg 
10.30  uur:   Voorganger nog niet bekend 
Pianist  Jan Valkenier 

Maandag 13 april 2020, Tweede Paasdag 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   pastoor J. van der Stok 

Woensdag 15 april 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur dienst vervalt 

Zondag 19 april 2020 
Grote Kerk 
9.30 uur   Mw. Pastor J. van Steen 
1e collecte  Kerk (instandhouding gebouw) 
2e collecte  Diaconie 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Gastvrouw  Ineke vd Woude 
koffie wordt verzorgd door Nel Dantuma en Truus Folkertsma 
autovervoer  fam. van Zanten 
Er is crèche, Kom in de kring, kindernevendienst en tienerkerk 

Woensdag 22 april 2020 
Zorgcentrum De Bron 
10.45 uur   pastoor E. Moltzer 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp-Baas 

We zijn inmiddels van start gegaan met ons veertigdagenproject, waarin we Jezus vol-
gen op zijn weg naar Jeruzalem. Hieronder zie je welke verhalen de komende weken 
op het programma staan.  
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Ook zie je een oproep voor het versieren van de palmpaasstokken: vergeet niet om je 
op te geven. De palmpaasdienst belooft een groot feest te worden!  

15 maart  Mat. 26: 57-68   Jezus veroordeeld door de Joodse Raad  
22 maart  Mat. 27: 11-14 en 19-26  Pilatus spreekt geen recht  
29 maart  Mat. 27: 33-56 en 62-66  Jezus sterft en zijn graf wordt bewaakt  
5 april Palmzondag  Mat. 21:1-11De intocht van Jezus in Jeruzalem  
12 april 1e paasdag  Mat 28: 1-10Jezus opgestaan uit de dood  
 
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 spullen 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! 

 

OUDERENBEZOEKGROEP DIACONIE 
Ineke Schenk 

Tot 31 december 2019 bezochten de leden van de ouderenbezoekgroep u vanaf 75 
jaar rond uw verjaardag. Vanaf 1 januari 2020 hebben wij de leeftijd verhoogd naar 80 
jaar.  

Als u al bezoek krijgt van ons blijft dat natuurlijk zo. Bent U nog geen 80 jaar, maar u 
wilt wel graag dat er iemand langs komt, dan mag u altijd contact opnemen met Ineke 
Schenk tel. 0224 296533. 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak 
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Het is elk jaar weer spannend en heel veel werk. Kerkbalans. En elk jaar proberen wij 
de fouten die gemaakt zijn anders of beter te doen. En elk jaar maken wij weer andere 
fouten. Gelukkig zijn die niet onoverkomelijk. Mooi is het dat het aantal leden dat digi-
taal wordt benaderd dit jaar ruim hoger was dan de voorgaande jaren. Gelukkig was 
het ook dat steeds dezelfde groep lopers en loopsters aan het werk gaan. Er waren 
zelfs een paar wijkjes waar leden alleen digitaal werden benaderd. Top. In die wijken 
moest alleen de folder worden verspreid. Dat die folder bij sommigen eerder in de bus 
lag dan de e-mail met het verzoek om reageren werd niet helemaal begrepen.  

De folder was er om u eraan te herinneren dat kerkbalans eraan kwam. Volgend jaar 
doen we het weer anders en gaat er weer iets anders fout. Ook al heeft u al betaald 
voor het hele jaar, dan nog verzoeken wij u dringend om toch het digitale formulier in 
te vullen en op te sturen. Dan weten de kerkrentmeesters waar ze aan toe zijn. Alvast 
hartelijk dank. Maar het neemt niet weg dat wij alle mensen betrokken bij kerkbalans 
hartelijk dank zeggen. Het financiële resultaat krijgt u ongetwijfeld van Brenda.  

Gré, Wik, Arend, Willem K., Dick, Jan O., Peter, Niels, Bernard, Jaap G., Jaap S., Klaas, 
Kristin, Wijnand, Arjen, Bote, Wim, Hans S., Jan M., Hans U., Annelies, Corrie, Ineke, 
Heleen, Rik en Adriaan, Tineke, Willy, Nelie, Roel, Jan P., Therese, Gerrit, Maarten, 
Petra, Marja, Marjolein, Jos, Gerda, Mark, Jakob Floris, Jan D., Saskia, Willeke, Anneke 
en Dieuwke. NOGMAALS HARTELIJK DANK!!!!! 

VAN DE ADMINISTRATEUR 
Brenda Plak-van Oostwaard 

Opbrengsten Eenigenburg  

De concerten in Eenigenburg doen het goed en ook nu weer een mooie opbrengst. 
Gedurende de periode 25 december 2019 tot en met 02 februari 2020 waren de in-
komsten € 1.041,06.  

Kerkbalans 2020 

Vooralsnog kunnen wij u mededelen dat er voor het jaar 2020 een bedrag is toegezegd 
ad € 77.720. Het toegezegde bedrag zegt natuurlijk niet alles, want zijn er altijd leden 
die het formulier niet invullen maar in de loop van het jaar hun bijdrage gewoon 
overmaken. Een ieder hartelijk dan voor zijn/haar bijdrage.  
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BOEKENVERKOOP 
Gonnie Smit en Ineke Schenk 

Jarenlang hebben we in de kerk boeken, cd’s, dvd’s en platen verkocht, ook tijdens de 
Westfriese markten. Daarmee hebben we in de loop van de tijd best veel geld opge-
haald waarmee we voor de kerk mooie dingen hebben kunnen aanschaffen. Onze 
laatste actie was het opknappen van de bar in de Hans Leijdekkerszaal en de kapstok-
ken. U heeft het vast wel opgemerkt. We zijn nu gestopt met de verkoop maar er zijn 
nog wel boeken in de kast. U mag deze lenen en er misschien een ruilboek voor in de 
plaats zetten. Een mini bibliotheek dus. Wij willen iedereen hartelijk bedanken die 
boeken e.d. heeft geschonken, gekocht of heeft meegeholpen met de verkoop.  

PASEN 2020: DE RITUELE DOORGANG DOOR LIJDEN EN DOOD HEEN 
Arie Jan van der Bom 

Pasen is meer dan Paaszondag alleen. Er is een aanloop in de vorm van de Veertigda-
gentijd en de Lijdensweek. En er is een uitloop in de vorm van Hemelvaart en Pinkste-
ren. Wij zijn inmiddels begonnen aan de veertigdagentijd. En in deze column wil ik uw 
aandacht vragen voor de gehele Lijdensweek die wordt afgesloten met de Paasdienst 
op zondag 12 april. De Lijdensweek begint voor onze gemeente eigenlijk al op zaterdag 
4 april wanneer ’s middags in de kerk de Palmstokken worden gemaakt door de kinde-
ren. Dan de volgende dag, op zondag 5 april, hebben wij een feestelijke Palmzondag-
dienst om 09.30 u. (zomertijd!). Wij vieren dan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Tij-
dens deze dienst zullen de kinderen met de Palmstokken rondgaan en zal het orkest 
‘Schagens Harmonie’ uitbundige muziek ten gehore brengen.  

Op woensdag 8 april 
om 18.00 u. zal de laat-
ste sobere maaltijd van 
de Veertigdagentijd 
gehouden worden. 
Louise Kooiman (pas-
tor) en Corine Leijdek-
kers (ouderling) verzor-
gen dan een Joodse 

Sedermaaltijd met alles erop en eraan. Even mogen wij iets ervaren van het Joodse 
Pesach zoals Jezus dat met zijn discipelen gevierd zal hebben.  



   12  
  

Op donderdag 9 april is het Witte Donderdag. ’s Avonds om 19.30 u. is er een kerk-
dienst waarin wij het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn discipelen gedenken. Wij 
doen dat door ook zelf de Maaltijd van de Heer te vieren en zo onze verbondenheid uit 
te drukken. De cantorij zal deze dienst opluisteren.  

De volgende dag, vrijdag 10 april, vieren wij ’s avonds om 19.30 u. Goede Vrijdag. Wij 
zetten de kerkdienst voort die wij op Witte Donderdag waren begonnen. Wij geden-
ken Jezus’ arrestatie, proces en kruisdood. Het zal een meditatieve dienst worden 
waarbij de lijdensgeschiedenis volgens het evangelie van Matteüs passeert, hier en 
daar onderbroken door een lied of een korte overdenking. Aan het einde van de dienst 
wordt de Paaskaars gedoofd. Wij lopen in stilte de kerk uit. 

Op zondag 12 april is het eerste Paasdag. Op deze zondag zijn er vier onderdelen 
waaraan u naar eigen believen kunt deelnemen. U kunt er laat instappen of juist heel 
vroeg. U kunt één onderdeel doen of alle vier. Het is allemaal mogelijk. Wij vinden het 
hoe dan ook fijn als u komt!  

Om 06.30 u. beginnen wij met de Paaswake. Wij waken als het ware bij Jezus’ graf. 
Daarbij doorlopen wij achtmaal een cyclus van bijbellezing, stilte-meditatie en lied. De 
schriftteksten draaien rondom opstanding uit de dood en de betekenis ervan voor ons 
die nog in het leven staan. De wake duurt ongeveer drie kwartier.  

Om 07.30 u. gaan wij verder met de Doopgedachtenis. Wij gedenken in deze viering 
onze doop. En daarvoor ontvangen wij het doopkruisje dat de voorganger met zijn 
duim—gedoopt in het doopwater—op het voorhoofd van de aanwezige kerkgangers 
maakt. Daarmee drukken wij opnieuw onze verbondenheid met Christus uit. Het gaat 
dan om een mystieke verbondenheid waarin wij met Christus ‘sterven’ en ‘opstaan’. 
Ook dit onderdeel duurt ongeveer drie kwartier.  

Vanaf 08.30 u. bent u van harte welkom bij het Paasontbijt in de Hans Leijdekkerszaal. 
Wij ontmoeten elkaar op ons Paasbest en genieten van een feestelijk aangekleed 
Paasontbijt. Aan het einde helpen wij bij het opruimen ervan.  

Om 09.30 u. begint de Paasdienst. Wij vieren dat Christus is opgestaan uit de dood. 
Het is een uitbundige dienst waarin ook de cantorij meedoet en zingt. Het Licht van 
Christus zal in de vorm van de Paaskaars worden binnengebracht. De schriftlezingen 
zullen kindgericht zijn met gebruikmaking van de beamer. Er zal een korte overdenking 
zijn. Er zal ook Heilig Avondmaal worden gevierd. De dienst zal ongeveer een uur du-
ren met een uitloop van hooguit een kwartier.  
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Voor de hele Paascyclus geldt dat wij dit jaar consequent het Matteüs-evangelie vol-
gen. De evangelist Matteüs heeft een geheel eigen invalshoek op de lijdensgeschiede-
nis. En die hopen wij dit jaar goed uit te laten komen. Daarmee wijken wij wat af van 
het gemeenschappelijke leesrooster voor kerken. Ik hoop u bij één of meerdere van 
deze vieringen te mogen begroeten!  

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
 
BIJBELGESPREKSGROEP 
Op woensdag 1 april 2020 is de volgende Bijbel gesprekskring in de Grote Kerk  
We beginnen om 14.00 uur. 
Het thema zal zijn: Een dag apart. Iedereen is van harte welkom. 
  
Oecumenische gespreksgroep  
Dinsdag 7 april 2020 is de volgende oecumenische gesprekskring in de Grote Kerk  
We beginnen om 13.30 uur in de HL zaal. 
Het thema is: verzoeking  
Iedereen is van harte welkom. 
 
OUDEREN- GESPREKSGROEP. 
Op dinsdag 14 april zal er weer om 14.00 uur een gespreksgroep zijn in de HL zaal. 
Het thema zal zijn:  Broers en zussen  
Zonder je broer of zus zou je een ander mens zijn. 
Wat betekent het die broer of zus of als je haar of hem niet hebt? 
Daarover gaan we samen in gesprek. Iedereen is van harte welkom.  
 

VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collec-
tes.  

Collecte 22 maart (Binnenlands diaconaat), 
Vakanties met aandacht  

Diaconale vakantieweken zijn van onschatba-
re waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 men-
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sen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aan-
dacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of 
begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilli-
gers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij hel-
pen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor.  

Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen 
genieten van een zorgeloze vakantie.  

Collecte 5 april (Collecte jeugdwerk (JOP), Jongeren doorleven het paasverhaal  

Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z’n kop zetten. Maar dan wordt 
Hij gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het 
nu verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van 
Jezus stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen krui-
pen ze een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het Paasverhaal. Ze krijgen 
te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost.  

In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente aan de PaasChallen-
ge mee.  

Collecte 12 april (Kinderen in de Knel), Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst  

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengeslo-
ten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het on-
derdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en 
naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit-kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, 
dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun school-
prestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. 

MEELEVEN 
Louise Kooiman en Arie Jan vd Bom 
 
Wij leven mee met Dirk Hoogland, Herenbosstraat 19. die op 27 februari j.l. zijn doch-
ter Nelly verloor op 60 jarige leeftijd. Nel was al een poos ziek en helaas werd zij niet 
meer beter. “Wie je voor ons was, wat je voor ons betekende, Wat jouw kracht was. 
Dat blijft bewaart in ons hart” Deze woorden stonden op de kaart. Voor Dirk en de 
kinderen van Nel, Mathijs en Astrid, een groot verdriet om je kind en moeder te moe-
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ten verliezen aan de dood. Wij wensen hen kracht en dat zij voor altijd in hun hart mag 
blijven. 
We leven mee met de familie Buis, Valkkogerweg 41, Valkkoog. Op 29 februari over-
leed in de leeftijd van 85 jaar, Pieter Klaas Buis. “Zijn hart heeft voor ons geklopt, Zijn 
ogen hebben ons tot het laatst gezocht”, zo stond het boven de rouwkaart. Voor Guda 
en haar familie verdrietig dat Piet er niet meer is. Wij wensen haar en haar kinderen 
en kleinkinderen troost aan de goede herinneringen aan Piet Buis. 
Wij leven mee met de familie Nagelhout. Op 29 februari overleed in de leeftijd van 94 
jaar Ali Nagelhout. Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat zij heeft 
betekend, namen haar kinderen en klein- en achter kleinkinderen afscheid van haar.  
Dat hij zich allen gedragen mogen voelen door mensen om hem heen en Gods trouw.  
 

TER GEDACHTENIS 
Louise Kooiman  
 
Ter gedachtenis. 
 
Op 29 februari overleed in de leeftijd van 94 jaar  

Ali Nagelhout – Sluis 
Weduwe van Jan Nagelhout. 

De laatste jaren van haar leven woonde ze in de Bron, en langzaam raakte de energie 
op. Haar kinderen zijn dankbaar voor haar lange en volle leven.  
Ze is altijd een vrouw geweest met een sterke persoonlijkheid, hard meewerkend op 
de boerderij waar ze samen met haar man en haar kinderen woonde in de Moerbeek, 
vlakbij Schagen.  
Zij werd op 22 mei 1925 op een boerderij in Zwaagdijk geboren als jongste kind en 
enige dochter in een gezin van 3 kinderen. Het gezin bestond uit vader Dirk Sluis, 
moeder, Geertje Wit en broers Maarten en Jan. 
Ze doorliep de huishoudschool en daarna brak de oorlog uit. Een angstige spannende 
tijd met gelukkig voldoende eten op de boerderij. Ze leerde Jan Nagelhout kennen en 
ze trouwden en ze verhuisden naar de boerderij van haar man Jan. 
Er kwamen 5 kinderen en helaas stierf de oudste zoon Jan op drie jarige leeftijd. Dit 
was een groot verdriet en tot het einde van haar leven bleef dit gemis bij haar. Samen 
met de vier dochters bleven ze achter en na dat de oudste twee het huis uit waren 
gegaan brandde in 1979 de boerderij af. Ook dit was een moeilijke tijd. Maar het huis 
en de schuur werden weer opgebouwd en een van hun dochters ging er in wonen en 
zij kwamen ernaast te wonen.  
Toen Jan Nagelhout in 1997 een hersenbloeding had gekregen verhuisden zij samen 
daarna naar een appartement in Schagen. Hier waren meer voorzieningen.  
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Jarenlang bezocht Ali Nagelhout de vrouwengespreksgroep in de kerk waarvan ze ge-
noot en zo vertelde, zij de diepgang vond, die ze zocht.  
Samen met haar man had ze ook gesprekken die haar voedde en inspireerde.  
Elf jaar geleden overleed helaas haar man Jan en dat gemis was groot. Ze hadden sa-
men ook kleinkinderen en achterkleinkinderen gekregen waar ze erg van genoot. 
Af en toe bezocht Ali Nagelhout, toen ze verhuisde, de diensten in de Bron. Dat gaf 
haar rust en het was belangrijk voor haar. Op zaterdag 7 maart namen we afscheid van 
haar in het crematorium. Haar leven was ten einde en wij mogen haar toevertrouwen 
aan Gods liefde. Dat haar familie troost mag vinden in de goede herinneringen aan Ali 
Nagelhout.  
 

PAPIER OF DIGITAAL 
Wieb Koedijk 

Nu leest u dit of van papier of op uw pc/laptop/telefoon. In de loop der tijd is onze 
manier om informatie te verkrijgen erg veranderd. Eerst was het alles van papier en 
sinds 20 jaar nemen pc en aanverwante apparaten een al groter gedeelte over.  

“Onze Kerk” is ook op verschillende wijze te raadplegen. U krijgt hem in de bus, in uw 
inbox of u kunt hem op de site van de PG Schagen lezen.  

We willen graag weten wat uw voorkeur heeft. Vandaar hierbij het verzoek om uw 
keuze aan te geven. Als u alleen digitale versie wil hebben dan graag een e-mail naar 
redactieonzekerk@pgschagen.nl.  

Voordelen van de digitale versie  

1. U heeft hem eerder in de bus dan de papieren versie.  
2. Digitale versie is in kleur.  
3. Minder belasting van de natuur (geen papierverbruik)  
4. Minder belasting van de bezorgers.  

Dus denk er eens over. Alvast bedankt. 
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TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
Wim Voorbraak 

  

Het was in het begin even wennen, de nieuwe naam: Taakgroep leren en doen. Maar 
inmiddels is de naam in zwang geraakt, niet in het 
minst door de activiteiten die de raad initieert. 
Deze week hebben we het drieluik Dementie- 
Alzheimer afgesloten met een voordracht en 
daarna  een discussie  onder leiding van Jan Nieu-
wenhuizen, tot een aantal jaren geleden pastor in 
de Magnushof. Juist ook de persoonlijke ervaring 
van aanwezigen met partners en/of familie leden 
die aan dementie lijden/leden verdiepte de dis-
cussie. 
Twee weken daarvoor, de theatervoorstelling van 
Kees van der Zwaard en twee weken daar weer 
voor de aangrijpende film “Still Alice “ waarbij je 
er met de neus op gedrukt werd dat de Alzheimer 
ziekte niet alleen iets is voor oudere mensen.  

Ook de avond over Leonard Cohen en het optre-
den van het Engels jongenskoor van de Temple 
Church uit Londen zorgden voor een volle kerk-
zaal.  

Compliment voor de keuze van de activiteiten en vooral ook de verzorgde publiciteit, 
zie boven, waardoor de werkgroep er in slaagt dat ook Schagenaars buiten onze kerke-
lijke gemeenschap de kerk weten te vinden, zie boven dit artikel. Het blijkt ook een 
goede greep van ons kerkbestuur om in de Raad van Vieren en Leren, de denkers en 

Rik Laernoes, voorzitter van de Raad 
en onvermoeibare kaartjesverkoper, 
verwelkomt de aanwezigen bij het 
begin van de theatervoorstelling 
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de doeners van elkaar te schei-
den. De eerste is een lange ter-
mijn activiteit: Over liturgie kan 
je lang door blijven praten….. Te 
lang voor een “doener”!  
De taakgroep organiseert ook 
regelmatig uitstapjes. We waren 
al een paar keer in , naar het 
Catherijneconvent, binnenkort 
organiseert de taakgroep  een 
rondleiding in de katholieke Sint 
Bavo kerk in Haarlem, zie verder-

op in dit blad. Ik heb begrepen 
dat er ook voor dit jaar nog veel 

meer activiteiten op de rol staan.  
Binnenkort: De dag van de aarde! Ook weer zo’n thema wat mensen binnen en buiten 
de kerk bij elkaar brengt. De aarde is ons aller woonplaats en werkplek.  

AAN ALLES KOMT EEN EIND! 
Wim Voorbraak 
 

Deze titel slaat op 2 gebeurtenissen afgelopen maand. 
Na afloop van de dienst van 16 februari bedankte onze 
voorzitter Paulien Knol, Tineke Dwarswaard als 
“preekregelaar”. Voor degene die niet zo bekend zijn 
in het kerkelijk jargon: een preekregelaar zorgt dat op 
de zondagen dat de eigen predikant of pastor niet 
voorgaat in de dienst, er een vervanger gevonden 
wordt. Maar liefst 17 jaar geleden nam Tineke deze 
taak over van Elly van Venetiën. Tinekes taak wordt 
voort gezet door Anneke van Dijk. 
 
 
Na afloop van de dienst van 1 Maart namen Leo en 
Magda Witte afscheid van onze gemeente. Zij verhui-

zen naar Hardenberg. Paulien bedankte ook Leo en 
Magda voor al het werk wat beiden in onze gemeen-
te hebben gedaan en daarvoor ook al in de Gerefor-

Jan van de Nieuwenhuizen bij zijn inleiding 

Paulien Knol bedankt Tineke 
Dwarswaard  
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meerde Kerk . Hun onvermoeibare inzet voor de te-
huizen voor mensen met een beperking, kinderen en 
volwassenen in Roemenië, Leo’s werk de laatste jaren 
als een van de kostervrijwilligers werden genoemd. 
Ook Lauren Grin bedankte Magda en Leo voor alle 
aandacht die ze al die jaren van hun heeft gekregen.  
 
Magda was ook al die jaren sopraan in de Cantorij en 
Leo begeleidde de gemeentezang op pauken en xylo-
foon. “Het lied van Hanna” zal zonder die xylofoon  
 
begeleiding van Leo niet meer zo klinken als voor-
heen. 
Paulien wenste Leo en Magda een fijne tijd in hun 
nieuwe woonplaats toe. Cantorij en gemeente sloten 
zich hierbij aan met het zingen van lied “Ga met God 
en hij zal met je zijn” .  
 
 
TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
Rik Laernoes 

‘Geleende Gezichten’ 

Loesje Pinto 

Op de poster en op de flyers op de koffieta-
fels staat het gezicht van Loesje Pinto afge-
beeld.  

In de Lucaskerk in Winkel is een heel bij-
zondere tentoonstelling. Wanneer in 2012 
het boek ‘In Memoriam’ van Guus Luijters 
verschijnt wordt hij geïnterviewd in het 
programma ‘De wereld draait door’. In dit 
interview maakt hij de opmerking: ‘ik wil de 

kinderen weer een gezicht geven’. Ada Stel wordt gegrepen door deze uitspraak. Zij wil 
de kinderen weer een gezicht geven. In totaal werden 18.000 kinderen overgebracht 

 

Paulien, Magda en Lauren 
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om vermoord te worden. Dit vond plaats in 102 transporten. In haar project koos Ada 
er voor om 102 portretten te schilderen, waarbij elk portret symbool staat voor één 
transport. Eén van de portretten is van Loesje, ondergedoken in Nieuwe Niedorp, na 
verraad vermoord in Auschwitz. Daar is ze op 11 februari 1944 om het leven gebracht. 
Ze was 5 jaar oud. Ter herinnering is haar naam bijgeschreven op de grafsteen van 
Hein de Vries en IJtje Rezelman bij de Fenikskerk in Nieuwe Niedorp. Dat waren de 
ouders van Jaap en Wijntje waar Loesje was ondergedoken. 

De tentoonstelling is vanaf 6 maart te bezoeken op alle zondagmiddagen vanaf 13.30 
uur tot 16.00 uur en op de vrijdagavonden 13 en 20 maart, 3 en 17 april van 19.00 uur 
tot 21.00 uur. 

Graag willen we - met belangstellenden - deze bijzondere tentoonstelling bezoeken. 
Zondag 22 maart willen we er naar toe. We gaan met auto’s, want er rijden geen bus-
sen. We vertrekken rond twee uur vanaf de kerk. We rijden dan met elkaar mee in de 
auto. Wie geen auto heeft kan dus gewoon meerijden. 

Wie mee wil melde zich aan bij Rik Laernoes, laerburg@kpnplanet.nl of telefonisch – 06 
29220184. 

Dag van de Aarde 

De taakgroep ‘Leren en Doen’ wilde zich dit jaar bezig houden met het thema DUUR-
ZAAMHEID.  

We moesten nog nadenken over hoe of wat, maar…. Kristin Anderson kwam met het 
voorstel dit jaar aandacht te geven aan de dag van de aarde. Woensdag 22 april wordt 
er over de hele wereld aandacht gegeven aan deze dag. We doen het in tweeën. Op 
woensdag 22 april starten we met de film ‘Before the flood’. Een indrukwekkende 
documentaire over de problematiek van opwarming van de aarde en klimaatverande-
ring. De film wordt twee keer gedraaid. ’s Middags om 14.30 uur en ’s avonds om 
19.30 uur.  

Op zaterdag 25 april houden we de deze dag rond de kerk op de Markt. Van 10.00 uur 
tot 14.00 uur. Het is een dag die ons laat zien wat de gevolgen zijn van onze alledaagse 
consumptie voor het milieu. We kunnen ook inspiratie opdoen om onze zogenaamde 
ecologische voetafdruk te verkleinen. We doen dat via informatieve workshops, pa-
neldiscussies, praktisch leren van elkaar. 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl
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Om de dag goed te doen slagen zijn er VRIJWILLIGERS nodig. Schroom niet, meld je 
aan bij Kristin Anderson: kristininholland@icloud.com met DVD Aarde VRIJWILLIGER of 
app naar Kristin Anderson 06 43634854. 

Komende activiteiten: 

Excursie Sint Bavo Haarlem 

Dinsdag 12 mei gaan we naar de rk Sint Bavo in Haarlem. We krijgen daar een uitvoe-
rige rondleiding in deze mooie kerk. We nemen de trein van 10.22 uur. Dan zijn we om 
half twaalf in Haarlem. We lopen dan naar deze kathedrale kerk, ca. 20 minuten. Maar 
er gaat ook een bus. Onderweg kunnen we wellicht nog koffie drinken. Om 12.30 uur 
is er een kort middaggebed en daarna volgt de excursie. Piet Steur, diaken van de rk-
kerk in Schagen, heeft de leiding van deze excursie. Wie mee wil, meldt zich aan via de 
mail : laerburg@kpnplanet.nl of telefonisch: 06 29220184. 

Dauwtrappen Hemelvaartsdag 21 
mei 
Het is inmiddels traditie geworden 
dat er op Hemelvaartsdag gedauw-
trapt wordt in het Zwanenwater. 
Freek Kalsbeek en Bernard Lucas - 
natuurkenners bij uitstek- zullen 
weer onze gids zijn. Iedereen die 
mee wil, kan zich t.z.t. aanmelden 
via de mail: laerburg@kpnplanet.nl 
of via de telefoon: 06 29220184. Na 
afloop ontbijten we in de kerk. Na-
dere informatie volgt. 

Bløfdienst 
Net als vorig jaar zal er een rock-
dienst zijn in de Muziektuin, ver-
zorgd door ds. Jan Andries de Boer 
uit Winkel. De datum: 7 juni 2020. 
Nadere informatie volgt nog. 

Terugblik drieluik Dementie 
We kunnen terugzien op een ge-

mailto:kristininholland@icloud.com
mailto:laerburg@kpnplanet.nl
mailto:laerburg@kpnplanet.nl
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slaagd drieluik. Een lastig onderwerp dat we aan de orde gesteld hebben. De film ‘Still 
Alice’ was goed bezocht, zo rond de 50 mensen. De theatervoorstelling van Kees van 
der Zwaard ‘Alzh …. enzo’ liet op een heel andere manier zien wat dementie met men-
sen doet. Het aantal bezoekers kwam net boven de 100 uit, dus een goed gevulde kerk. 
Na afloop konden de bezoekers nog met elkaar napraten in de HL-zaal. Daar werd 
gretig gebruik van gemaakt. 
Voor de laatste bijeenkomt- woensdag 4 maart met pastor Jan Nieuwenhuizen zie 
elders in dit blad. 

AMAZING GRACE 
Ide Wolzak 

Het heeft bijna 50 jaar geduurd, 
maar eindelijk is hij er en ik heb 
hem. De film van het concert dat 
Aretha Franklin in 1972 gaf in een 
kerk in Los Angeles. Het resultaat 
was een dubbel LP die tot de best 
verkochte albums van de koningin 
van de soulmuziek schijnt te beho-
ren.  

Toen hij in de jaren ’70 in mijn bezit kwam las ik in de hoestekst dat er ook een film 
van was. Ik probeerde vele malen er achter te komen of er van die film ook een video 
uitgave te koop was. Nee, nergens te vinden.  

Het verzamelen van ‘black gospel’ was een van mijn muzikale voorkeursactiviteiten. Ik 
was ooit op dat spoor gezet door prof. Rookmaaker, hoogleraar kunstgeschiedenis aan 
de VU door zijn artikelen over afro-amerikaanse muziek in het blad ‘Signaal’ dat op de 
middelbare school werd verspreid en later door zijn boek ‘Jazz, blues, spirituals’. Tot 
mijn verbazing ontdekte ik dat dit boek uit 1960 (!) dit jaar in de VS opnieuw wordt 
uitgegeven vanwege de daar erkende buitengewone deskundigheid van prof. Rook-
maaker, die kennelijk nauwelijks verouderd is. Hij toont ook een grote religieuze be-
trokkenheid op deze muziek vanuit zijn eigen geloofsovertuiging.  

Er is geen enkele muziek die te vergelijken is met de ‘black gospel’, schrijft de afro-
amerikaanse auteur James Baldwin. De emoties van de eeuwenlange ervaringen van 
de zwarte bevolking in de VS klinken er in door. En dan is het heel bijzonder dat het 
titelnummer van de plaat ‘Amazing grace’ geschreven is door John Newton, een voor-
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malige slavenhandelaar. De uitvoering door Aretha Franklin, die bijna 15 minuten (!) 
duurt geeft mij telkens weer kippenvel. Zo intens, vanuit het hart, vanuit de ziel, niet 
uit te leggen, dat moet je horen, en nu kun je haar daarbij ook zien. Ook bijzonder is 
dat dit concert mogelijk was. Want meestal oordeelden zwarte gelovigen keihard over 
gospelzangers die de ‘cross-over’ hadden gemaakt naar de pop, blues of jazz, naar de 
‘devil’s music’.  

In vele opzichten een bijzonder concert, een buitengewone plaat- en filmopname, een 
prachtig geloofsgetuigenis.  

FAIRWINKEL SCHAGEN BESTAAT 
DIT JAAR 40 JAAR 
Hans Nusink 

Aankomende zomer veertig jaar geleden 
werd de Fairwinkel in Schagen opgericht. 
Toentertijd als Wereldwinkel Schagen. Tot 
vorig jaar droeg de winkel onder de toren 
op de Markt in Schagen die naam. Ontwik-
kelingen in de wereld van de Fairtrade 
handel deden ons besluiten de naam te 
wijzigen.  

Het veertig jarig bestaan wordt op zater-
dag 29 augustus op passende wijze ge-
vierd. Hoe precies, dat hoor je nog. Wel is 
er vanaf eind deze maand elke maand een 
cadeau van de maand. Mooie en originele 
cadeaus met een aantrekkelijke korting! 

We houden je op de hoogte. Of kijk vast op: www.fairwinkelschagen.nl 

AAN TAFEL! 
Koos Eriks 
 
In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 19 april 2020 weer een gezellige 
'Aan tafel!'- middag gehouden. Aanvang 15.45 einde 18.00 u. De kerk is open vanaf 
15.20 uur. 
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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 tus-
sen 14.00 en 15.30 uur via het nummer 272888. 

Opgave vóór woensdag 15 april 2020 bij Koos 
Eriks (0224) 298387 of Ineke Draijer (0224) 
296794.  

 

 ACTIVITEITENROOSTER MAART-APRIL 2020 
 

 
 

 

1 apr woensdag inloopmorgen (Paasvee tentoonstelling) 10:00 uur Grote Kerk
1 apr woensdag Bijbelgespreksgroep 14:00 uur Grote Kerk
4 apr zaterdag Palmpaasstokken versieren 14:00 uur Grote Kerk
6 apr maandag Vergadering kerkrentmeesters 13:30 uur Wulpenhof 3
7 apr dinsdag Oecumenische gespreksgroep 13:30 uur Grote Kerk
14 apr dinsdag Ouderen gespreksgroep 14:00 uur Grote Kerk
14 apr dinsdag Vergadering kerkrentmeesters 20:00 uur Grote Kerk
16 apr donderdag Kleine Kerkenraad 20:00 uur Grote Kerk
19 apr zondag Aan tafel!' Gemeentemaaltijd 15:45 uur Grote Kerk
22 apr woensdag Film "Before the Flood" 14:30 uur Grote Kerk
22 apr woensdag Film "Before the Flood" 19:30 uur Grote Kerk
25 apr zaterdag Dag van de Aarde 10:00 uur Grote Kerk



ONZE KERK
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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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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.

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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