
ONZE KERK

PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN E.O.  (I.W.)

H
E

R
V

O
R

M
D

E
 G

E
M

E
E

N
T

E
 S

C
H

A
G

E
N

 C
.A

.
G

E
R

E
F

O
R

M
E

E
R

D
E

 K
E

R
K

 S
C

H
A

G
E

N
 E

.O
.

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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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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 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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VAN DE REDACTIE 
 
Voor u ligt nu een speciaal nummer van Onze Kerk. Normaliter bestaat minstens de 
helft van de inhoud uit aankondigingen en verslagen van activiteiten.  
Corona heeft ervoor gezorgd dat dit alles tot stilstand is gekomen. Vreemd dat zo’n 
klein virusje de grote wereld stil kan zetten. Wij hier in de rijke wereld zijn dan nog 
goed af. Wij kunnen nog boodschappen doen of laten doen omdat de overheid ervoor 
zorgt dat we daarvoor de financiën krijgen/hebben. Maar er zijn massa’s mensen op 
deze wereld die van de hand in de tand leven en waarvoor geldt dat deze dag niet 
gewerkt betekent dat er de volgende dag geen of minder eten op tafel staat. Laten we 
hen niet vergeten. 
Wat deze tijd ook leert is dat we weer eens te horen krijgen dat we niet alles onder 
controle hebben. 
Daar we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten wil niet zeggen dat we geen contact 
meer kunnen hebben. Telefoontje naar deze of gene kan bemoedigd werken. Dus als u 
u geroepen voelt bel dan eens iemand van onze gemeente op. Dit kan een bekende of 
een onbekende zijn. We kunnen meer doen dan we denken. Telefoontje of bood-
schappen doen voor anderen.  
U ziet dat i.p.v. activiteiten die normaliter worden genoemd er andere activiteiten 
kunnen worden ontplooid die een verschil kunnen maken. 
Over het volgen van kerkdiensten leest u verderop in dit nummer. We gaan dat probe-
ren d.m.v. internetuitzendingen en uitzendingen op de kabel. 
 
Ook vindt u nuttige informatie over hoe we tijdens de coronacrisis de gemeente toch 
gemeente willen laten zijn. Verder is deze editie gelardeerd met tekeningen die de 
kinderen hebben gemaakt over Goede Vrijdag en Pasen. 
Oftewel een nogal ander nummer dan u gewend bent maar toch zeer het lezen waard. 
 
Spreuk van de maand 
Afstand nemen van elkaar is een teken van dat je dicht bij elkaar staat. 
 
ALS U OP DE HOOGTE WILT BLIJVEN VAN DE MEEST RECENTE INFORMATIE AAN-
GAANDE UW KERK EN U KRIJGT NIET ONZE KERK DIGITAAL GEEF DAN UW E-MAIL 
ADRES DOOR AAN REDACTIEONZEKERK@PGSCHAGEN.NL EN WE ZULLEN U DAN PER E-
MAIL OP DE HOOGTE HOUDEN. 
 
Mocht u i.p.v. de papieren versie alleen de digitale versie willen ontvangen dan kunt u 
dat kenbaar maken door e-mail te sturen naar redactieonzekerk@pgschagen.nl en 
aangeven dat u alleen de digitale versie wilt ontvangen. 

mailto:REDACTIEONZEKERK@PGSCHAGEN.NL
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
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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 
 
 
 
ALS U OP DE HOOGTE WILT BLIJVEN VAN DE MEEST RECENTE INFORMATIE AAN-
GAANDE UW KERK EN U KRIJGT NIET ONZE KERK DIGITAAL GEEF DAN UW E-MAIL 
ADRES DOOR AAN REDACTIEONZEKERK@PGSCHAGEN.NL EN WE ZULLEN U DAN PER E-
MAIL OP DE HOOGTE HOUDEN. 
 
 
 
 

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
mailto:REDACTIEONZEKERK@PGSCHAGEN.NL
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OVERDENKING 

Ingestuurd door Brenda Plak 
 

Maar de lente wist het niet …. 

Het was begin 2020… De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug. 
Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen. De 
natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen er-
gens voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart… 
 
Het was Maart 2020… Ineens kwamen de mensen bijna niet meer buiten en dat over 
de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeur-
de, het was zo surrealistisch! De straten waren leeg, de meeste winkels waren geslo-
ten, de meeste auto’s stonden langs de kant van de weg… Iedereen wist wat er aan de 
hand was… 
 
Maar de lente wist het niet. En de bloemen bleven uitkomen. En de zon scheen… De 
eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan. En de zwaluwen kwamen weer terug. 
En de lucht werd oranje en blauw. Het werd later donker en ’s ochtends vroeger licht. 
Het was Maart 2020… De jongeren studeerden online, vanuit huis. Kinderen speelden 
onvermijdelijk vooral in huis. Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen. 
Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te 
laten. Bijna alles was gesloten … Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars. Men-
sen moesten vanuit huis gaan werken. Ondernemers kwamen in de problemen. De 
meeste kinderen konden niet meer naar school. Er was ineens niet genoeg ruimte voor 
iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken werden uitgesteld… Iedereen wist 
het… 
Maar de lente wist het niet en het ontsproot. Ze draaide onverstoorbaar haar jaarlijkse 
programma af. Ze schonk de mensen haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geu-
ren. 
 
Het was Maart 2020. Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of 
preventief. Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, maar anderen móes-
ten. Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging. Iedereen 
moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk. In de supermarkt wa-
ren allerlei schappen leeg. Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een 
streep door gezet en niemand wist wanneer dat weer kon. Mensen werden beperkt in 
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hun vrijheid terwijl er vrede was. Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het 
was besmettelijk… Er was isolatie, ziekte en paniek…. Toen werd de angst pas echt!! 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit… En de weken duurden ineens veel lan-
ger… En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen… 
De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held… De wereld was 
vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit verwacht… Iedereen wist 
wat er gebeurde. 
 
Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien. De magnolia stond in de knop. 
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes. De lucht werd steeds gezonder. 
En toen… Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt. Iedereen gaf elkaar 
tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen. Er was weer tijd om te schrij-
ven en te lezen. Mensen lieten hun fantasie de vrije loop en verveling ontsproot in 
creativiteit. 
 
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug. 
Mensen hadden van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin. Anderen 
verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden. Anderen bo-
den aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken. 
Iedereen wist ineens wat een ‘vitaal beroep’ was, deze mensen werden helden, ze 
werden meer gewaardeerd dan ooit. Anderen gingen op afstand muziek met elkaar 
maken of zingen om op deze manier samen te zijn. Mensen kregen oog voor een-
zaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen. Mensen herstelden van hun 
stressvolle leven. Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met 
elkaar. Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat 

eenzame mensen ze konden 
bellen. 
De overheid ging bedrijven 
en zelfstandigen helpen 
zodat ze niet failliet zouden 
gaan of mensen zouden 
moeten ontslaan. Gepensi-
oneerd zorgpersoneel bood 
zichzelf aan om te helpen in 
de Zorg. Uit alle hoeken 
kwamen vrijwilligers, ieder-
een wilde iets doen. Om 
20:00 uur s ‘avonds gingen 

mensen uit allerlei landen Jasmijn, 11 jaar 
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klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk 
waren om in de zorg alles draaiende te houden. 
 
2020 werd het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van 
saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets 
met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met álle mensen… En de economie ging 
bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit Het was het jaar 
waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de geschiedenis-
boeken zouden komen… Dat wisten we allemaal. 
Maar de lente wist het niet… En de rivieren werden schoner. En de bomen kregen 
blad. En de bloembollen kwamen uit. En het werd steeds warmer. En er waren ineens 
veel meer vogels. 
 
En toen kwam het verlossende woord… De mensen keken tv en de premier vertelde 
iedereen dat de noodsituatie voorbij was. En dat het virus had verloren! Dat iedereen 
SAMEN had gewonnen!!! En toen ging iedereen de straat op… Met tranen in de ogen… 
Zonder maskers en handschoenen… De buren werden geknuffeld, alsof het familie 
was. En de wereld was liefdevoller geworden. En de mensen waren humaner gewor-
den. En ze hadden weer waarden en normen. De harten van mensen waren weer 
open, en dat had positieve gevolgen. Doordat alles lang stil had gestaan kon de aarde 
weer ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár veel eerder hadden aan-
gedaan. 
En toen kwam de zomer…. Omdat de lente het niet wist. En hij was er nog steeds. On-
danks alles. Ondanks het virus. Ondanks de dood. 
Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de zin van het leven. 
 
GEEN KERKDIENSTEN OF ANDERE ACTIVITEITEN IVM CORONAVIRUS 
Namens de kerkenraad, Paulien Knol (voorzitter) en Arjan Plomp (scriba) 
 
Geen kerkdiensten of andere activiteiten i.v.m. maatregelen coronavirus 
 
Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik bovenstaande titel nu ruim twee weken gele-
den op de website van onze kerk geplaatst.  
 
Op 12 maart jl. heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overleg 
met het RIVM, evenementen met meer dan 100 personen afgelast om de verdere 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook het landelijk dienstencentrum 
van de PKN volgt dit advies en raadt aan om ook kerkdiensten af te gelasten. Daarom 
heeft de kerkenraad van de PG Schagen besloten om haar kerkdiensten af te gelasten. 
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Er zullen in ieder geval tot 1 juni geen publiek toegankelijke kerkdiensten of andere 
activiteiten plaatsvinden. Het is voor ons op dit moment niet duidelijk wanneer we wel 
weer bij elkaar kunnen komen als kerkgemeenschap.  
 
Normaal gesproken zou ik nu verslag doen van een aantal vergaderingen. Dat doe ik 
nu niet. Op 11 maart hadden we nog een vergadering met de voltallige kerkenraad en 
ook gesproken over het coronavirus: wat moeten we doen, mocht de situatie verge-
lijkbaar worden met die in Noord-Brabant? Zouden we dan echt onze kerk moeten 
sluiten? In de Veertigdagentijd, tijdens Pasen? We spraken af snel te reageren per 
mail, als dit aan de orde zou komen. Dat de dag na deze vergadering dit al aan de orde 
moest zijn, is nog steeds een beetje onwerkelijk.  
 
In eerste instantie zou tot eind maart alle bijeenkomsten afgelast moeten worden en 
we vroegen ons af of dit voldoende lang zou zijn. Een beetje hoop dat we met Pasen in 
de kerk bij elkaar konden komen, bleef echter aanwezig. Maar al snel werd duidelijk 
dat Palmpasen ook afgelast moest worden en inmiddels moet alles uitgesteld worden 
tot begin Juni. Ook Pinksteren kunnen we dus niet vieren in een publiek toegankelijke 
bijeenkomst. 
 
Voor zo ver ons bekend, is een dergelijk besluit al decennialang niet genomen. En als 
kerkenraad ervaren we dit als een ingrijpend besluit. Kerk dicht tijdens de Veertigda-
gentijd: een periode die voor velen van ons een periode van inkeer en bezinning is. 
Kerk dicht tijdens Palmpasen, Pasen en Pinksteren: feestdagen waarop velen van ons 
naar gewoonte naar de kerk gaan en de dienst een feestelijke invulling krijgt, zoals een 
gezamenlijk ontbijt. Kerk dicht op alle zondagen, feestelijk of regulier. Zondagen die 
we gewoonlijk beleven door als gemeenschap samen te komen in de kerk. Dat dit nu 
niet mogelijk is, moet wel teleurstellen.  
  
Maar we voelen als kerkenraad ook de verantwoordelijkheid voor de gemeente die op 
zondag bij elkaar komt. We kunnen daarom de voorschriften en adviezen van de auto-
riteiten niet negeren en hopen dat hiervoor begrip is, ondanks de verregaande conse-
quenties. 
 
Er is in korte tijd veel zorg ontstaan binnen onze kerkelijke gemeente en daarbuiten: 
zorg omtrent besmetting en de risico’s daarvan, zorg om degenen die ziek zijn en tot 
risicogroepen behoren, zorg omdat contact opeens veel moeilijker is en eenzaamheid 
het gevolg is. Wij willen als kerkenraad iedereen heel veel sterkte en Gods nabijheid 
toewensen. Ook willen we uitdrukkelijk uitnodigen om het contact zoveel mogelijk op 
te zoeken, telefonisch of online. 
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Op dit moment spreken we elke 
dinsdagavond (waarschijnlijk voor-
lopig via skype) met (een deel van) 
de kerkenraad over de huidige 
situatie en proberen op deze ma-
nier de juiste acties van de grond 
te krijgen. 
  
Online kerkdiensten 
De zondagse vieringen zullen nu 
een geheel ander karakter krijgen. 
Via opnames en uitzendingen via 
de lokale tv van NoordkopCentraal, 
zullen enkele korte vieringen worden verzorgd. Daarnaast willen we ook diensten zo 
snel mogelijk zelf online gaan verzorgen via kerkdienstgemist.nl 
Over deze online vieringen volgt elders in dit kerkblad meer.  
 
Contact met onze pastores  
U kunt altijd telefonisch contact zoeken met onze pastores: telefonische gegevens zijn 
bekend via onze website. 
Daarnaast willen we het ook mogelijk maken om digitaal contact te leggen. U kunt 
hiervoor ook gebruik maken van skype, zodat u zowel met beeld als geluid met onze 
pastores kunt spreken. Elders in dit kerkblad zal meer informatie worden verstrekt 
omtrent dergelijke mogelijkheden.  
 
Luiden van de klok 
Als teken van troost en hoop worden de klokken van de Grote Kerk op de Markt en de 
kerk van Eenigenburg geluid op woensdag tussen 19.00 en 19.15 uur. Dit is in maart 
reeds begonnen, maar zal in ieder geval ook in april plaatsvinden en waarschijnlijk ook 
daarna. Onze kerk geeft hiermee gehoor aan de oproep van de Raad van Kerken zie: 
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/ 

 
Bloemschikking en inzameling voor Voedselbank 
Wekelijks zal de bloemschikking, behorende bij betreffende zon-
dag, met een foto en toelichtende tekst  van Margot van de Poll 
op onze website worden geplaatst. Hiervoor willen we iedereen 
die dit verzorgt, hartelijk danken!  
 
Margot van der Poll van de bloemengroep 
 

Elke dinsdagavond vergadert scriba Arjan Plomp met de 
rest van de kerkenraad 

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/
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De inzameling voor de Voedselbank wordt uitgesteld tot later dit jaar; het reeds inge-
zamelde voedsel is al naar de Voedselbank getransporteerd. 
 
Wij willen vanaf deze plek iedereen heel veel sterkte wensen in uw persoonlijke situa-
tie. Of u nu ziek bent of ziekte vreest. Of u nu juist te weinig mensen ziet en spreekt of 
juist met teveel mensen op elkaar zit. Of u nu bezorgd bent om een ander of een an-
der wellicht zorgen heeft over u. Of u nu grote dingen moet missen of juist kleine din-
gen moet laten gaan. We hopen en bidden dat iedereen van ons deze periode goed 
doorkomt en dat u Gods nabijheid mag ervaren. Nogmaals, aarzel niet om zo nodig 
contact te zoeken met ons als kerk. 
 
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen we dit zo snel mogelijk bekend maken. 
Houd hiervoor de website van onze kerk ook in de gaten. 
 
KERKDIENSTEN 

Zondag 5 April 2020 , Palmpasen 
Grote Kerk 
Korte dienst via Noordkop Centraal 
9.40, 11.40, 13.40 enz.   Ds. A.J. van der Bom 
Mogelijk parallel: proefdienst via “Kerkdienst gemist” 

Donderdag 9 April, Witte Donderdag 
Grote Kerk 
Mogelijk : 19.30 uur Ds. A.J. van de Bom, via “Kerkdienst gemist” 

Vrijdag, 10 April, Goede Vrijdag 
Mogelijk 19.30 uur Ds. A.J. van de Bom, via “Kerkdienst gemist” 

Zondag 12 April, 1e Paasdag  
Korte dienst via Noordkop Centraal 
9.40, 11.40, 13.40 enz.   Ds. A.J. van der Bom 
Mogelijk : 9.30 uur Ds. A.J. van de Bom, via “Kerkdienst gemist”  

Zondag 19 April 
Mogelijk : 9.30 uur pastor Jos van der Steen, Alkmaar, via “Kerkdienst gemist” ??? 

Zondag 26 April 
Mogelijk : 9.30 uur Ds. W. Nijkamp, Julianadorp, via “Kerkdienst gemist” ??? 
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Zondag 3 Mei  
Mogelijk : 9.30 uur Ds. A.J. van de Bom, via “Kerkdienst gemist” ??? 

Zondag 10 Mei 
Mogelijk : 9.30 uur Dhr. B. van de Bent, Alkmaar, via “Kerkdienst gemist” ??? 

Zondag 17 Mei  
Mogelijk : 9.30 uur Ds. A.J. van de Bom, via “Kerkdienst gemist” ???  

LEESROOSTER  
Arie Jan van der Bom 
Voor wie daar behoefte aan heeft, bieden wij hieronder het leesrooster van bijbelpas-
sages voor de komende zondagen aan. Dit is het leesrooster dat de PKN aanhoudt. U 
kunt elke zondag de bijbelpassages lezen en overdenken. En als u daar behoefte aan 
heeft, kunt u uw gedachten of vragen ook met mij per email of per telefoon delen. 
Email: aj.van.der.bom@gmail.com Telefoon: 06-83384921. 
 
9 april 2020 – Witte Donderdag 
oude testament: Exodus 12,(1)15-20 
antwoordpsalm: Psalm 81 (Psalm 116) 
epistel: 1 Korintiërs 11,23-32 
evangelie: Johannes 13,1-15 (Johannes 14,15-31 of Matteüs 26,30-46a) 
 
10 april 2020 – Goede Vrijdag 
oude testament: Exodus 12,(1)21-28 
Hosea 6,1-6 
antwoordpsalm: Psalm 22 
epistel: Hebreeën 9,11-15 
evangelie: Johannes 18,1-19,42 
 
12 april 2020 – Eerste zondag van Pasen 
oude testament: Exodus 14,9-14 
antwoordpsalm: Psalm 118,15-24 
epistel: Kolossenzen 3,1-4 
evangelie: Johannes 20,1-18 
 
19 april 2020 – Tweede zondag van Pasen 
oude testament: Genesis 8,6-16 
antwoordpsalm: Psalm 111 of Psalm 16 

mailto:aj.van.der.bom@gmail.com


   11  
  

epistel: 1 Petrus 1,3-9 
evangelie: Johannes. 20,19-23(31) 
 
26 april 2020 – Derde zondag van Pasen 
oude testament: Jesaja 43,1-12 
antwoordpsalm: Psalm 116,10-19 
epistel: 1 Petrus 1,17-23 
evangelie: Johannes 21,1-14 
 
3 mei 2020 – Vierde zondag van Pasen 
oude testament: Nehemia 9,6-15 
antwoordpsalm: Psalm 23 
epistel: 1 Petrus 2,19-25 
evangelie: Johannes 10,1-10 
 
10 mei 2020 – Vijfde zondag van Pasen 
oude testament: Deuteronomium 6,20-25 
antwoordpsalm: Psalm 66,1-12 
epistel: 1 Petrus 2,1-10 
evangelie: Johannes 14,1-14 

 KERKDIENSTEN OP TV EN ONLINE 
Tot en met Pasen willen we op zondag via Noordkop Centraal een korte uitzending 
(maximaal 15 minuten) via de tv verzorgen. De uitzending zal zich elke twee uur herha-
len als onderdeel van een blok uitzendingen. De TV dienst is ieder oneven uur te zien 
(na de reguliere programmering) op Noordkop Centraal TV, Ziggokanaal 40 en KPN 
kanaal 1422. De eerste uitzending is rond 9.40 uur. Volgende uitzendingen beginnen 
om 11.40, 13.40, 15.40, 17.40 uur, enz. 
Ook kan de uitzending van Noordkop Centraal TV online bekeken worden 
via:https://www.noordkopcentraal.nl/pg-28464-7-99242/pagina/tv.html 
 
Wanneer  alle onderdelen op tijd afgeleverd worden en het lukt ook alles aan te slui-
ten  en te testen, starten we in de stille week met online diensten via “Kerkdienst ge-
mist”. De  diensten van de afgelopen 2 weken kunt al bekijken en beluisteren.  
 
  

  

https://www.noordkopcentraal.nl/pg-28464-7-99242/pagina/tv.html
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DE NOODZAAK VAN SKYPE IN DEZE TIJD : WAT, WAAROM EN HOE? 
Arie Jan van der Bom 
 
Wat is Skype? 
Skype is een computerprogramma dat het mogelijk maakt om met anderen via het 
internet te communiceren waarbij je elkaar ook ziet. Het is gratis. En het is makkelijk 
te installeren en makkelijk te gebruiken.  
 
Waarom zou je Skype willen? 
Heel veel mensen gebruiken dit communicatiemiddel al. Maar ouderen die moeite 
hebben met alles wat met computers te maken heeft, zijn vaak een beetje bang voor 
programma’s als Skype. Maar juist in deze tijd waarin iedereen in haar of zijn huis op-
gesloten zit vanwege het corona-virus, biedt Skype uitkomst. Want het maakt het mo-
gelijk dat je vanuit je eigen huis met anderen kunt communiceren, zelfs met meerdere 
mensen tegelijk, en dat je elkaar ook kunt zien. Dat is dus een heel geschikt middel om 
je uit je sociale isolement te halen. Dus juist voor ouderen die vaak met eenzaamheid 
hebben te kampen, zou dit een goede oplossing kunnen zijn.  
 
Ik wil daarom iedereen aanmoedigen om Skype te installeren zodat wij heel makkelijk 
met elkaar in contact kunnen komen, elkaar kunnen zien en spreken en wij ook 
groepsbijeenkomsten kunnen houden. En dan kun je ook denken aan meer inhoudelij-
ke groepsbijeenkomsten zoals een bijbelkring, gespreksgroep rondom een thema, 
catechese voor jongeren, enz.  
 
Hoe installeer je Skype? 
Het makkelijkst zou het zijn als iemand anders Skype voor u installeert op uw telefoon 
of op uw computer. Misschien is er een kind of kleinkind, een vriend of een goede 
buur, die dit op veilige afstand voor u kan doen? U kunt mij ook hierover bellen (06-
83384921). Houdt wel rekening met de veiligheidsvoorschriften zoals die voor deze 
tijd gelden! 
 
U kunt Skype ook zelf installeren.  
 
Wat heeft u nodig? 
Internetverbinding in huis. 
Een computer (desktop) of een laptop of een tablet of een mobiele telefoon met een 
bedieningsscherm (touch screen). 
In geval van een computer heeft u ook een webcam nodig. Dat is een klein cameraatje 
met ingebouwde microfoon die u zo op uw scherm kunt vastzetten.  
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Wat moet er nu gebeuren? 
Uw moet nu twee stappen verrichten: 
Het Skype-programma van het internet afhalen (downloaden) en op uw computer, 
laptop, tablet of telefoon installeren.  
Een accountnaam voor Skype aanmaken. Dat is de naam waaronder iedereen u kan 
vinden die ook met Skype communiceert.  
 
Ga het internet op (bv. via Google) en ga naar de volgende site: 
https://pctipvandedag.nl/skype-installeren-en-account-aanmaken 
 
Daar vindt u een eenvoudige uitleg hoe u de twee genoemde stappen, Skype installe-
ren en een account aanmaken, makkelijk kunt uitvoeren. 
 
Heel veel succes! En bij problemen graag bellen of emailen. (06-83384921 of 
aj.van.der.bom@gmail.com)  

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp-Baas 
 

Waren we net bezig met een mooi 40-
dagenproject, is de kerk ineens dicht en ligt 
alles stil! En niet alleen in de kerk natuurlijk. 
Ook de scholen zijn dicht en jullie sport- en 
andere clubs kunnen niet doorgaan. Wij 
hopen dat het goed gaat met jullie allemaal! 
Lukt het een beetje om het schoolwerk thuis 
te maken? Wij missen jullie best wel! En het 
duurt nog wel even: in ieder geval tot en 
met Pinksteren kunnen we geen kinderne-
vendienst houden. Op de website staan een 
paar ideeën om ’s zondags (of doordeweeks, 
kan ook natuurlijk) toch op een creatieve 
manier met een Bijbelverhaal aan de slag te 
gaan. Je vindt er voor elk wat wils.  
Omdat we dit jaar ook geen Palmzondag 
met elkaar kunnen vieren, maken velen van 
jullie waarschijnlijk thuis een palmpaaskruis. 
We willen proberen zo veel mogelijk foto’s 
van jullie palmpaaskruisen op de website te 

Golgotha volgens Meike (6 jaar) 

https://pctipvandedag.nl/skype-installeren-en-account-aanmaken
mailto:aj.van.der.bom@gmail.com
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plaatsen, zodat we ze toch aan elkaar kunnen laten zien. Dus heb je nog geen foto 
ingestuurd, dan kan dat misschien alsnog? 
Tot slot: succes met al het schoolwerk, ga lekker veel buiten spelen enne…wees een 
beetje lief voor je ouders… Al ben je ze af en toe helemaal zat: ze doen echt hun best 
hè! 
 

ACHTERGROND VAN PASEN EN WAT LEUKE WEETJES 
Wieb Koedijk 
 
Een kleine geschiedenis 

Het christelijke Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach. Met Pesach wordt het 
einde van de joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht uit Egypte (zoals be-
schreven in het Bijbelboek Exodus) en daarmee de bevrijding van het joodse volk van 
de slavernij. 

Berekening datum Pasen 

Tijdens het Eerste Concilie van Nicea (325) zijn de data van beide feesten officieel ont-
koppeld. De datum van Pasen werd gezet op de eerst zondag na de volle maan na de 
lente wending. De datum van Pesach begint op de 15e dag van de eerste maand (Ni-
san). Het joodse jaar is niet zoals onze jaarkalender gebaseerd op het zonnejaar maar 
op het maanjaar.  

In 1582 voerde paus Gregorius XIII een kalenderhervorming door, die door de ortho-
doxe kerken niet werd gevolgd. De 
orthodoxe kerken, zoals de Russisch-
orthodoxe kerk (maar niet de Grieks-
orthodoxe kerk), bleven de juliaanse 
kalender volgen in plaats van de 
gregoriaanse kalender, waardoor het 
begin van de lente, en dus ook de 
paasdatum, op verschillende dagen 
valt. Om de zoveel jaar valt de paas-
datum van de westerse kerken sa-
men met die van de orthodoxe ker-
ken.  

In de westerse kerken wordt 21 
maart gehanteerd als start van de 
lente. Ook als de volle maan op 21 

Jasmijn, 11 jaar 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Joden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavernij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Egypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uittocht_uit_Egypte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exodus_(boek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Concilie_van_Nicea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Gregorius_XIII
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orthodoxe_Kerk_(algemeen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orthodoxe_Kerk_(algemeen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-orthodoxe_kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch-orthodoxe_kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juliaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juliaanse_kalender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gregoriaanse_kalender
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maart valt, wordt Pasen op de zondag na de eerste volle maan in de lente gevierd. 
Daardoor kan het christelijke paasfeest in de westelijke kerken in een periode van 35 
dagen vallen, van 22 maart tot en met 25 april.  

Oorsprong Pasen 

Over de precieze oorsprong en viering is men het niet volledig eens. Er bestaan ver-
schillende lentefeesten uit vele culturen die sterk op elkaar lijken en waaraan ook het 
christendom symbolen zou hebben ontleend. Daarom stellen sommigen dat Pasen 
eigenlijk een vrij recente feestdag is waarin al dan niet bewust oude symbolieken van 
de lentefeesten zijn opgenomen. Maar er zijn ook die zeggen dat de oorsprong meer 
algemeen is: als in een feest van de lente, waarbij het ontwaken van de natuur na de 
winter werd gevierd. Zo'n lentefeest is in veel culturen en religies vaak ook ter ere van 
een godin van het leven en de vruchtbaarheid, die de natuur heeft doen ontwaken en 
vruchtbaar heeft gemaakt.  

Gebruiken 

De paaseieren illustreren hoe voorchristelijke elementen kunnen opduiken in de wijze 
waarop wij Pasen vieren. Zo worden paaseieren opgehangen in de bomen, een over-
blijfsel van de heilige-boom cultus uit de Germaanse traditie. Deze symbolen ziet men 
ook in andere lentefeesten en feesten van regeneratie die aanmerkelijk ouder zijn dan 
de christelijke versie. Zo is er ook de oude symboliek van de mythe van Adonis, de 
jaarlijks stervende en herrijzende god, partner van Aphrodite.  

Een ander gebruik zijn de paasvuren. De ontstaansperiode hiervan is onbekend. De 
bedoeling van de vuren zou in het verleden het verjagen van de demonen van de win-
ter zijn. In het oosten van Nederland en het aangrenzende westen van Duitsland, het 
woongebied van de Saksen, is dit gebruik een levendige, toeristische attractie rondom 
Pasen.  

Ook de palmpasenstok met het broodhaantje in top heeft een heidense oorsprong. Dit 
is een overblijfsel van de meiboom van de Germanen. Om de komst van het licht te 
vieren droegen zij een boom rond met in top een haantje, het dier dat bij zonsop-
komst de nieuwe dag aankondigt.  

VAN DE RAAD VAN KERKEN SCHAGEN EN OMSTREKEN (RVKS) 
Adriaan Rodenburg 
 
Bij elkaar 
Het zijn barre en verwarrende tijden. Heel onze wereldwijde samenleving zucht onder 
het Coronavirus. “en nog is het einde niet.” Het zijn tijden om je hart en elkaar vast te 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Godin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paasei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heilige-boom_cultus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Germanen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regeneratie_(natuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mythe
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adonis_(Griekse_mythologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aphrodite
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paasvuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saksen_(volk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palmpasenstok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heidendom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meiboom
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houden. Dat laatste helaas niet letterlijk maar telefoon en sociale media kunnen won-
deren doen. 
Gisteren keken we via de EO naar de Paus terwijl hij met ons het Onze Vader bad.  
En dan horen we het verdrietige bericht dat pastoor Eduard Moltzer (RK pastorie, Ge-
dempte Gracht 64, 1741 GD Schagen) in quarantaine is vanwege een recente derde 
chemokuur. We leven - helaas op afstand – mee, maar een kaartje wordt ongetwijfeld 
op prijs gesteld. 
 
‘Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen’. (Willem Barnard). 
Dan ligt alles stil. Geen vergaderingen. Geen gezamenlijke activiteiten. Dan mis je el-
kaar. 
En juist op dit moment heeft de protestantse gemeente van Callantsoog aangegeven 
zich te willen aansluiten bij onze Raad. Dat is goed nieuws. Om velerlei redenen, maar 
belangrijk is, dat wij elkaar zo leren kennen in ieders eigenheid. Delen van elkaars 
overvloed. Ook kunnen wij elkaar steunen waar mogelijk, want geen kerk ontkomt aan 
de ontkerkelijking.  
En het betekent - laat ik voor mijzelf spreken - dat je ook voorzichtiger omgaat met je 
eigen gelijk ... hoop ik. 
We gaan op zoek naar een mogelijkheid om de aansluiting van Callantsoog bij de RvKS, 
ondanks het ontbreken van fysieke ontmoeting, toch nu te effectueren.  
 
Ook de contacten met de Doopsgezinde gemeente proberen we te handhaven en mo-
gelijk een nieuw ‘gezicht’ te geven. De nieuwe predikant van de Bokstraat - ds. Jelle 

Waringa, u vindt hem op inter-
net https://waringa.frl/wie/ - 
wil ook proberen aansluiting te 
houden bij onze kerken. 
 
Veel meer kan ik op dit moment 
niet melden. Wel proberen onze 
kerken contact te houden met u 
en met iedereen die behoefte 
heeft aan aandacht en een luis-
terend oor. Over kerkgrenzen 
heen en daarbuiten! De Grote 
Kerk Schagen en mogelijk ook 
de St. Christoforusparochie 
laten bijvoorbeeld via Noordkop 
Centraal (voorheen SchagenFM) 
iets horen en zien. Heel mis-Roosmarijn, 4 jaar 

https://waringa.frl/wie/
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schien is er ook ruimte voor de RvKS. 
 
Troost is wat wij zoeken bij elkaar en hopelijk ook kunnen bieden aan elkaar. Bij het 
gedeeltelijk opruimen van mijn werkplek op zolder (eindelijk) kwam ik een lied tegen 
uit een bundel van Huub Oosterhuis. Het zijn de laatste regels van een gedicht van 
Henriëtte Roland Holst. Wie thuis is op internet vindt het op YouTube. 
 
Dit eene weten wij en aan dit een  
houden we ons vast in de duistere uren:  
Er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren  
en wie ’t verstaat, die is niet meer alleen. 
 
P.S. Is iemand in staat en in de gelegenheid een eenvoudige website te maken voor 
de RvKS? Even een mailtje naar laerburg@kpnplanet.nl of telefoon 06 306 224 59 

WEBSITE PGSCHAGEN, DAG EN NACHT BESCHIKBAAR VOOR INFOR-
MATIE. 
Wim Voorbraak 
 
Hoewel onze website al jaren beschikbaar is, heeft nog lang niet iedereen de gewoon-
te ontwikkeld om er wekelijks een blik op te werpen en deze te raadplegen voor het 
laatste nieuws. Juist nu in deze periode, zonder reguliere kerkdiensten en dus ook 
zonder wekelijkse mededelingenblad is de website het enige medium waarmee wij u 
kunnen informeren in de periode tussen de verschijning van twee kerkbladen in.  
Nu van het ene op het andere moment de kerkdiensten zijn vervallen en het rooster in 
de paaseditie van het kerkblad is achterhaald, is de website het enige medium waar-
mee wij u kunnen informeren over wat we als pgschagen doen. Dit is ook gebeurd. 
Voorzitter Paulien Knol en scriba Arjan Plomp hebben u, via de website uitgelegd dat 
de diensten in de Grote Kerk helaas zijn afgelast en dat druk gezocht wordt naar alter-
natieven om u toch vieringen “online aan te bieden”. 
“Houd de website in de gaten”, zo eindigen ze hun bericht. Dat klopt helemaal. Bijna 
dagelijks wordt de site bijgewerkt. Maar u moet hem wel weten te vinden. Lang niet 
iedereen is handig met computer, tablet of telefoon. In dat geval kent u vast wel ie-
mand in uw omgeving, (klein)kinderen die u willen helpen en de pgschagen als icoon 
uw telefoon, tablet of computerscherm wilt installeren. U kunt www.pgschagen.nl ook 
bij uw voorkeursites zetten of standaard laten weergeven bij het opstarten van uw 
computer of tablet. 

mailto:laerburg@kpnplanet.nl
http://www.pgschagen.nl/
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De website geeft niet alleen de laatste ontwikkelingen over de gevolgen van Corona-
maatregelen voor ons kerkzijn, maar geeft ook informatie over het kerkbestuur, raden 
en commissies. U vindt er het preekrooster voor het hele lopende jaar, u kunt ook alle 
kerkbladen teruglezen vanaf 2013. Ook bevat de site afbeeldingen en soms geluidsop-
namen van bijzondere gebeurtenissen in onze kerk en nog veel meer. Een deel van de 
“Home-page” van de site vindt u hierboven met het laatste nieuws van zaterdag 28 
maart. 
Klik op de kopjes Pastores, Kerkdiensten, Kerkblad enz. onder de kop van de site en u 
arriveert op een nieuwe pagina met informatie. Klikt u bijvoorbeeld op kerkdiensten 
dan komt u na 2 keer klikken bij de geluidsopnamen terecht van diensten die eerder 
dit jaar opgenomen zijn.  
Op het beeldscherm van uw telefoon vindt u dezelfde verschillende kopjes maar dan 
onder elkaar. U moet naar beneden “scrollen”, voorbij de kopjes, totdat het echte 
nieuws op de “Home page” verschijnt. 
 
Hoe komt u op onze website? 
U tikt pgschagen in in de zoekbalk op uw tablet of computer. U klikt op pgschagen en u 
bent op de website www.pgschagen.nl. Op uw telefoon vindt u rechtsboven 3 puntjes. 
Wanneer u daarop klikt kiest u voor “toevoegen aan het startscherm”. Wanneer u op 
de tekst klikt en de handeling bevestigt, wordt pgschagen als icoontje op uw telefoon 
of tablet zichtbaar. 

http://www.pgschagen.nl/
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Het is even een drempel over voor diegenen onder u die hierin wat minder bedreven 
zijn, maar met wat hulp gaat het vast lukken. 
De website is ontwikkeld door studenten van de Hogeschool Amsterdam. Webmasters 
zijn Ger Dekker en Wim Voorbraak. 
 
N.B. Een alternatief zou kunnen zijn u te informeren via uw e-mail adres wat beschik-
baar is bij het College van de kerkrentmeesters in gebruik voor het vastleggen van uw 
jaarlijkse bijdrage aan de kerk via de actie kerkbalans. Helaas is deze mogelijkheid niet 
bruikbaar omdat verschillenden van u hebben aangegeven dat dit e-mail adres alleen 
voor financiële of administratieve aangelegenheden gebruikt mag worden 

KORTE OVERDENKINGEN VIA NOORDKOP CENTRAAL (EERDER SCHA-
GEN FM) 
Wim Voorbraak 
 
Tussen onze gemeente en Schagen FM 
bestond al jaren een goede relatie. Jaar-
lijks werd de kerstnachtdienst vanuit de 
Grote Kerk uitgezonden via de radio door 
Schagen FM. Nu de kerken gesloten zijn 
voor de reguliere diensten worden alter-
natieven gezocht om “toch de lofzang 
gaande te houden”, citaat uit een psalm. 
Hier werd binnen de kerkenraad wel over 
gepraat als dienstverlening naar ouderen 
en zieken die fysiek zelf niet meer in staat zijn naar de kerk te komen. Tot acties was 
men echter nog niet gekomen. Het is daarom geweldig 
dat we via Noordkop Centraal niet alleen onze vaste kerkbezoekers kunnen bereiken 
maar het gehele uitzendgebied van de zender en dat elke twee uur opnieuw. Wellicht  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NoordkopCentraal Cameraman Ed van Oerle 

In de huiskamer.... 
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bieden de overdenkingen uitgesproken door onze predikant en pastor ook hoop en 
steun aan andere inwoners van Schagen. 
 
De voorbereidingen voor de eerste opname waar ik bij aanwezig was, startte ’s mor-
gen al vroeg. Het kwartet wat de gemeentezang zou vervangen moest eerst nog inzin-
gen. Het liturgisch bloemstuk voor deze zondag was toen al op de tafel geplaatst en 
Arie Jan had zijn toga aangetrokken. Klokslag 10.00 uur verscheen cameraman Ed van 
Oerle met zijn opname apparatuur. Arie Jan vertelde over een gebeurtenis uit de film  
Papillon waarin Papillon met een lepralijder een sigaar rookt, een ontmoeting van Sint 
Franciscus die zelfs de lepra leider omarmt en tenslotte Jezus die de moeder van Pe-
trus geneest. Na een mooi gezongen “God zal met u zijn” door de 4 leden van de Can-
torij was de viering voorbij en beschikbaar voor iedereen in Schagen de zondag daar-
na.  
Inmiddels heeft Louise Kooiman ook een viering verzorgd. Beide vieringen zijn terug te 
beluisteren via de website. Ook met Palmpasen is er weer een uitzending. Ds. Arie Jan 
van den Bom gaat dan opnieuw voor. 
Elke uitzending is ook terug te vinden op Youtube. De link staat op de website. 
De diensten zijn ook terug te zien via “Kerkdienst gemist” 
 

TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
Rik Laernoes 

‘Dag van de Aarde’ 

‘Nu breekt uit alle twijgen het frisse jonge groen’ 
Dit lied hebben we heel wat gezongen op de lagere school van mijn jeugd, de eerste 
Da Costaschool in Utrecht. 
Met name tijdens de avondvierdaagse werd dit lied meer gebruld, geblèrd, dan gezon-
gen. Vooral de laatste regels ‘t ís meieieie, ’t is meieie… ‘ werden tijden de avondvier-
daagse, altijd eind mei, begin juni een echte tophit. 
We hadden geen idee van de milieuproblemen die toen al speelden. 
Tien jaar later, 1970, ik zat toen op de kweekschool, hadden we al meer weet van de 
verwoesting van de aarde. We hielden een project - toen al - over deze enorme pro-
blematiek. 
Er ging een wereld voor ons open. Een milieudeskundige hield een lezing met licht-
beelden zoals dat toen heette. We schrokken enorm van wat we toen zagen.  
In dat jaar werd ook de actieroep ‘Dag van de Aarde’ opgericht. Helaas is 2020 dus een 
jubileumjaar. Ieder van deze werkgroep - begonnen in Amerika en enkele Latijns-
Amerikaanse landen - had natuurlijk de positieve verwachting dat deze groep nu - 50 
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jaar later - niet meer nodig zou zijn. Echter, 50 jaar later is de ‘Dag van de Aarde’ nog 
steeds heel erg nodig. 
Kristin Anderson en veel vrijwilligers waren al flink in de weer met de voorbereiding. In 
het vorige kerkblad hebt u er over kunnen lezen. 
Maar de Coronavirus-epidemie gooit roet in het eten. Helaas, het is niet anders. 
De voorbereidingen gaan door (zodra de omstandigheden het toelaten). Een nieuwe 
datum zal worden gepland. We houden u op de hoogte. 

Nu nog even de tekst van het lied waar ik mee begon. 

Nu breekt uit alle twijgen,  
het frisse jonge groen, 
de leeuweriken stijgen 
de hemel tegemoet, de hemel tegemoet. 
De bloemen staan in bonte tooi, 
Natuur wat ben je wondermooi,  
’t is meie, t’ is meie 

Sint Bavo Haarlem 
Op dinsdag 12 mei zouden we – met wie mee wilde - naar de katholieke Sint Bavo 
gaan in Haarlem. Een initiatief van diaken Piet Steur. U begrijpt het al, dit feest moeten 
we helaas ook annuleren.  

Willibrorduskerk Haringhuizen 
Iedere woensdagavond worden er in het hele land klokken geluid. Ook van de Willi-
brorduskerk in Haringhuizen. Voor alle gezindten als teken van saamhorigheid, troost 
en bemoediging. We kregen veel positieve reacties op dit initiatief van de Nederlandse 
Raad van Kerken.  

Dauwtrappen 
Al een aantal jaren gingen we op Hemelvaartsdag dauwtrappen in het Zwanenwater. 
Onder deskundige leiding van Bernard Lucas en Freek Kalsbeek trokken we er op uit. 
Zij lieten ons zien hoe rijk de natuur nog is. Zij wezen ons op de dingen die normaal 
niet opvallen.  
Met zo rond de 30 mensen trokken we er op uit. Onderweg waren er meditatieve 
momenten, verzorgd door Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom. 
Na afloop troffen we elkaar weer in de HL-zaal voor een voortreffelijk verzorgd ontbijt. 
We slaan een jaar over.  
 
75 jaar BEVRIJDING 
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Als taakgroep hebben we ons bezig gehouden met 75 jaar Bevrijding. 
Diverse oudere gemeenteleden zouden geïnterviewd worden door jongeren over hun 
herinneringen aan 5 mei 1945 en de oorlog. 
Op zondag 3 mei zou ds. Arie Jan van der Bom in een bijzondere dienst uitvoerig stil-
staan bij 75 jaar bevrijding. 
Afijn, niet alles gaat zoals gepland en gehoopt. 
 
Helaas 
Vergeleken met de wereldwijde crisis waar we in zitten is het hooguit jammer dat 
kerkdiensten en andere activiteiten de komende tijd geen doorgang vinden. 
Op weg naar Pasen, het feest van de Opstanding. 
Raar om dat feest voor de televisie te moeten vieren. Maar wat geweldig dat onze 
technische mensen alles op alles zetten om de vieringen – hoe beperkt ook – ook visu-
eel door te laten gaan. 
Met elkaar moeten we de lofzang gaande houden, in welke vorm dan ook. 

Op woensdag 11 
maart was het biddag 
voor Gewas en Ar-
beid. Bij ons is het 
geen gewoonte meer 
om op die dag samen 
te komen. 
Elders - de Biblebelt 
zal ik maar zeggen - 
wel. In Sommelsdijk 
op Goeree-
Overflakkee was wel 
een dienst. Ik noem 
die plaats vanwege 
de tragische Corona-
gevolgen. Veel men-
sen zijn tijdens die 
kerkdienst besmet 
geraakt. Drie inmid-
dels overleden. 
‘Vrolijk Pasen’ komt 
nu in een ander Licht 

te staan. In het Licht van Pasen bidden we voor allen die op welke manier getroffen 
zijn. 
 

Anne-Fleur, 9 jaar 
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Tot slot 
Mijn levensmotto is al jaren: ‘Leef bij de dag en tel je zegeningen’ 
Gezegende dagen! 

BEZOEK AAN DIPPOLDISWALDE 
Jan Prij 

 
Het bezoek aan onze partnergemeente in Dippoldiswalde, 
dat we rond Hemelvaart zouden brengen, is na overleg 
met onze vrienden in Duitsland vanwege de coronacrisis 
verdaagd naar volgend jaar.  
We hopen dat we volgend jaar wel in de gelegenheid zijn 
voor een bezoek. 
 

MEELEVEN EN FELICITATIE 
Arie Jan van der Bom en Louise Kooiman 
 
Meeleven en felicitatie 
Wij feliciteren de familie Helmstrijd-Romar, de Bron, Kogerlaan 36 . C 104, met hun 60 
jarig huwelijk. Meerdere mensen mochten stilstaan bij hun huwelijksjubileum en ook 
hen feliciteren wij. Niet iedereen kon het uitgebreid vieren vanwege de situatie waar 
we nu in zitten. Wij wensen iedereen Gods zegen alle goeds voor de toekomst met 
hun dierbaren om hen heen.           
Wij leven mee met Geert en Roelie Bakker, Christoffelhof 58, Roelie moest op 31 
maart een operatie ondergaan en wij wensen haar veel sterkte en kracht toe en dat zij 
mag herstellen in deze moeilijke tijd. Ook wensen wij Geert veel geduld toe want ook 
om zijn gezondheid is zorg.  
Wij leven mee met de familie Hoekstra, Cornelis Bregmanstraat 12, Dieuwke heeft een 
operatie ondergaan en wij wensen haar een goed herstel toe. Zij zal over enige tijd 
nog een keer geopereerd moeten werden. Wij wensen Dieuwke en Ben veel sterkte 
toe. Wij leven mee met Constant Driessen en Ineke Bakker, Vlierstraat 1. Constant ligt 
in het ziekenhuis en het is spannend hoe het zal gaan met zijn gezondheid. Ook Ineke 
moet thuis blijven in quarantaine. Wij wensen hen beiden veel kracht, warmte en lief-
de toe in deze zorgelijke tijd.  
Susan Beets, Tjallewallerweg 3, verblijft in het ziekenhuis.  
Wij wensen haar van harte beterschap toe. Wij leven mee met Kor en Conny Kramer, 
Rembrandtlaan 50. De gezondheid van Conny wordt steeds minder en ook in deze tijd 
is het leven niet gemakkelijk Zij raakt steeds meer in een isolement.  
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Wij leven mee met de familie Hulshof, Sierkersstraat 2, Henk is opgenomen geweest in 
het ziekenhuis in Alkmaar om geopereerd te worden. De operatie lijkt geslaagd maar 
het is nog afwachten of er een vervolgtraject op komt. Wij wensen hem en zijn vrouw 
sterkte en Henk een goed herstel toe. 
Wij leven mee met Heini en Sonja Bastiaan, Gedempte gracht 27-05, Heini is ernstig 
ziek en voor Sonja is het leven intensief en ook zij is niet gezond. Zeker in deze tijd 
zonder fysiek bezoek is het moeizaam voor hen. Wij wensen hen veel kracht en sterkte 
toe Dat zij allen zich omringd en bemoedigd mogen weten met aandacht en betrok-
kenheid van de gemeente en dat zij zich gedragen mogen weten door Gods grote lief-
de.  
Wij leven mee met Johanna Meijer, Albert Cuypstraat 17,  
Johanna verblijft al enige tijd thuis met extra ondersteuning want ook voor haar is het 
leven moeizaam. Ze hoopt dat ze naar een zorgcentrum kan verhuizen, maar wacht 
nog steeds op een plekje. 
We wensen haar veel sterkte en geduld toe in deze moeilijke tijd 
 
Misschien kunnen we elkaar en de zieken af en toe een kaartje sturen ter bemoedi-
ging, dit zullen mensen zeer op prijs stellen.  
Er zijn meerdere mensen ziek in onze gemeente, nu niet met name genoemd. Zeker in 
deze tijd waarin er veel mensen angst en zorg hebben wegens het voortwoekerende 
corona virus wensen wij iedereen sterkte en geduld toe. Het isolement waar veel 
mensen in verkeren, de angst en onzekerheid voor de toekomst, het vraagt veel van 
ons allemaal. Wij hopen dat wij allen niet gegijzeld worden door de angst die om ons 
heen te bemerken is. Dat wij ook in deze tijd van angst en zorg een licht mogen zijn 
voor elkaar.  

Het Licht is uitgezaaid en niet door weer en wind te doven. 
Hoe diep het donker ook, wij zullen in zijn kracht geloven. 
Het Licht is uitgezaaid in ons, opdat wij zullen stralen. 
In onze liefde wil het zich in duizendvoud herhalen. 
Maak ons tot lichten in de nacht voor al wie met ons adem halen.    
(Sytze de Vries uit: Jij mijn adem) 
  

GESPREKSGROEPEN 
Louise Kooiman 
Alle gespreksgroepen die waren gepland zijn tot nader bericht afgelast.  
 

 



   25  
  

DE FAIRWINKEL SCHAGEN IN VIRUSTIJD 
Hans Nusink 
 
Het zal u niet verbazen, de Fairwinkel op de Markt in Schagen is in ieder geval tot 7 
april dicht. De reden mag duidelijk zijn. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Of kijk op de site van de winkel: www.fairwinkelschagen.nl 

 

PASEN 2020 
Ide Wolzak 
 

Pasen gaat altijd door 
Pasen gaat niet op slot 
Het graf zal leeg zijn 
 
Pasen gaat altijd door 
Geloof, hoop en liefde 
Zij willen altijd door 
 
Pasen gaat altijd door 
in het geloof 
tegen het cynisme 
 
Pasen gaat altijd door 
in de hoop 
van winnende Goedheid 
 
Pasen gaat altijd door 
in de stilte 
van de kwetsbare liefde 
die menselijk meeleeft. 
 
(Marinus van den Berg) 

KERK TV 
Wouter Vrolijk 
 
Het coronavirus en de daaruit voortgekomen opschorting van onze kerkdiensten vanaf 
15 maart hebben het duidelijk gemaakt: wij zullen de kerkdiensten bij onze leden in de 
huiskamer moeten brengen. Er is gekozen voor het bieden van beeld en geluid. Er zijn 

http://www.wereldwinkelschagen.nl/
http://www.wereldwinkelschagen.nl/
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dan twee methoden voorhanden, n.l. het uitzenden op de televisie en het online aan-
bieden over het internet. PG Schagen is met beide methoden bezig en we zullen ze 
hierna kort behandelen. 
 
Televisie 
Gelukkig hebben wij al snel na het opschorten van alle bijeenkomsten hulp gekregen 
van onze lokale omroep, Noordkop Centraal, vroeger bekend als Schagen FM. Noord-
kop Centraal heeft ons op ons eerste verzoek wekelijks zendtijd en opnamecapaciteit 
aangeboden, zij het vooralsnog tot Pasen. De aangeboden zendtijd biedt ruimte voor 
een korte viering, die wordt uitgezonden op zondagmorgen. Er zijn inmiddels twee 
uitzendingen geweest. De voordelen van uitzending op televisie zijn duidelijk; bedie-
ningsgemak voor de kijker en een goede kwaliteit van beeld en geluid. De uitzendin-
gen zijn te vinden op kanaal 40 voor Ziggo-abonnees en kanaal 1422 voor KPN-
abonnees. 
De beperking van deze wijze van uitzenden is het feit dat wij de duur en het tijdstip 
van de uitzending niet in de hand hebben; wij zijn afhankelijk van hetgeen Noordkop 
Centraal voor ons beschikbaar heeft. Ook heeft Noordkop Centraal aangegeven dat 
wij, bij het continueren van de uitzendingen na Pasen, op afzienbare termijn zelf de 
opnamen zullen moeten gaan verzorgen, dat wil zeggen zelf de opname-apparatuur 
aanschaffen en met eigen vrijwilligers de dienst opnemen.  
 
Online 
De hiervoor aangegeven beperking laat ons vooral richten op verspreiding van de 
dienst over het internet. Duur en tijdstip van de uitzending hebben wij dan in eigen 
hand. Dit legt gelijk een belangrijke beperking bloot: de kijkers moeten dan wel be-
schikken over een werkende internetaansluiting. Het aangesloten zijn is voor een 
groot deel van de bevolking een vanzelfsprekendheid, maar wij realiseren ons dat deze 
vanzelfsprekendheid niet opgaat voor senioren, die nooit de behoefte hebben gehad 
om het internet te gebruiken. Wij hebben geen idee in hoeverre het niet beschikken 
over een (werkende) internetaansluiting een barrière is. Wij verzoeken in ieder geval 
om de leden, die hierdoor de kerk TV zouden moeten missen, hierover contact op te 
nemen met een van de onderaan het artikel aangegeven personen. We zullen dan 
kijken hoe we hier zo goed mogelijk hulp kunnen bieden. 
Na het maken van verbinding met het internet wordt het platform (de website) waar-
op de uitzending plaatsvindt, van belang. Naast de commerciële platforms Youtube en 
Facebook zijn er in Nederland twee platforms die zich specifiek richten op het uitzen-
den van kerkdiensten. Wij hebben gekozen voor het platform “kerkdienstgemist.nl”, 
omdat dit het beste aansluit bij hetgeen wij denken nodig te hebben. 
Er zijn drie manieren om naar een uitzending van een dienst te kijken. De meest een-
voudige manier is rechtstreeks op de PC of laptop. De kijker gaat dan naar de website 
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van “kerkdienstgemist.nl”, kiest PG Schagen en selecteert de te bekijken dienst. Op 
zondagmorgen is dit in beginsel de “live” uitzending, maar er kan ook gekozen worden 
voor een eerder opgenomen dienst. PG Schagen kan hierbij als “favoriet” worden in-
gesteld, zodat dit makkelijk is terug te vinden. 
Gebruikers van een tablet, zowel iPad als een Android-tablet, kunnen het zichzelf nog 
makkelijker maken. Eenmalig moet er dan de app van kerkdienstgemist geïnstalleerd 
worden; wanneer deze app actief is hoeft deze alleen maar aangetikt te worden om te 
kunnen kijken. 
De derde mogelijkheid is op het eigen televisietoestel. Het televisietoestel moet echter 
wel ergens het signaal vandaan krijgen. Dit kan dan afkomstig zijn van een PC of lap-
top, maar kan ook rechtstreeks uit de internetaansluiting. Als er een PC of laptop ge-
bruikt wordt om het signaal te ontvangen, moeten beeld en geluid nog wel naar het 
televisietoestel worden overgebracht. Dit kan bedraad (HDMI-kabel) of draadloos 
(chromecast). Deze methodes werken goed, maar vergen wel enige bedrevenheid in 
het omgaan met PC of laptop. 
Het signaal rechtstreeks verkrijgen van de internetaansluiting is de comfortabelste 
wijze van volgen op TV. Er moet dan wel geïnvesteerd worden in een decoder, die 
tussen de internetaansluiting en het televisietoestel geplaatst wordt. De kijker heeft 
dan een tweede decoder onder het televisietoestel, naast de decoder van Ziggo of 
KPN. Het bedieningsgemak is, mits e.e.a. correct is geïnstalleerd, groter dan met het 
kijken via PC of laptop.  
 
Helaas biedt kerkdienstgemist (nog) geen app, die het mogelijk maakt om zonder ap-
paratuur of kabel de uitzending op een smart-tv te volgen. 
 
Huidige stand van zaken 
Het online uitzenden van onze kerkdiensten vergt enige voorbereiding en investerin-
gen. Op het moment van dit schrijven (29 maart) zijn we daar mee bezig. Er moeten 
twee abonnementen worden aangepast (internet in de kerk en kerkdienstgemist) en 
er moet apparatuur worden aangeschaft. Wij verwachten in de komende week de 
aanpassingen uitgevoerd te hebben en de bestelde apparatuur te ontvangen. We 
moeten dan zien hoe voorspoedig het in bedrijfstellen verloopt. Wij verwachten daar 
enige dagen voor nodig te hebben. Naar afloop daarvan moeten de diensten van PG 
Schagen op internet openbaar zijn. 
 
Techniek 
Het online kijken is iets ingewikkelder dan het aanzetten van een televisietoestel. Wij 
realiseren ons dat het omgaan met alle hiervoor genoemde apparaten en gatgets niet 
voor iedereen even vanzelfsprekend is. Geneert u zich er niet voor om hulp te vragen 
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als dat nodig is. Vanuit het CvK zullen we proberen om u zo goed mogelijk te helpen of 
te adviseren.  
Met name is de aanschaf en aansluiting van een decoder een te nemen hobbel. De op 
onze aansluiting werkende decoders zijn van het fabricaat Infomir, type MAG, de ty-
penummers 250, 254, 256, 322, 324 en 349. Zij worden online aangeboden, maar 
wacht nog even met bestellen tot er is vastgesteld dat de online uitzending naar te-
vredenheid plaatsvindt. De decoder wordt aangeboden voor prijzen tussen € 50 en € 
90. 
 
Tenslotte 
We gaan een onzekere periode tegemoet. Niemand weet hoelang corona ons beper-
kingen gaat opleggen en wij kunnen ook geen harde garanties geven hoe voorspoedig 
het online publiceren van onze uitzendingen zal verlopen. Wij zijn van plan om, zodra 
dat relevant is, de nodige (technische) informatie via de website beschikbaar te ma-
ken. 
Corona zal een tijdelijk verschijnsel zijn. Als we weer op zondagmorgen naar de kerk 
kunnen gaan zakt de behoefte aan kerk TV. Wij plegen deze investering echter niet 
alleen om corona het hoofd te bieden; ook na het coronatijdperk blijft onze KerkTV in 
de lucht om leden die om één of andere reden niet naar de kerk kunnen komen, toch 
te laten meeleven.  

 
Hulp telefoonnummer(s) 
Jan Prij  0224-573123 
Wim Voorbraak 0224-213665 
Huib Wagenaar 0224-213666 
Wouter Vrolijk 0224-563123 
 
 
 
 
 

Kerkenraadsvergadering in coronatijd 
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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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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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(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
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