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Druk: Drukkerij Gerja. Tel. 0226-421520. Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)
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Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken 
goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. 
Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkun-
dige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel 
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde 
modellen. Maak nu een afspraak.

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

Gratis hoortest!

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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gedempte gracht 67 • Schagen

* Bitte kai Rand * Oska

* Pernille Svenre * Marc O’Polo

* Mansted * Blaest jassen

* Baldino * Ritva Falla 

* Eva en Claudi

Anna Montana * Bitte kai Rand

Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre

Marc O’Polo

Eva en Claudi  * Anno * Mansted

 

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

 

               In Schagen is dat 

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

 Tjallina Liebregts, telefoon 0224 212933. 

 

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

Logo’s digitaal aangeleverd. 

 

• Ter vervanging in Onze Kerk vanaf oktober 2018. 

 

• De overblijvende ruimte komt bij de onderste advertentie   

van de PG Schagen - Actie Kerkbalans op die pag. 

 

 

 

ZEGGEN WAT JE DOET, 
                 DOEN WAT JE ZEGT

Vraag naar Wim Lemckert voor Schagen
en omgeving. Bel rechtstreeks naar 
Wim op 06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

Zes dagen in de week sta ik voor u klaar, ook in de avonduren.
Pettemerstraat 14, 1823 CW Alkmaar. Tel. 072-2201462

VOOR VERKOOP OF AANKOOP VAN UW WONING
wim@goedvastmakelaars.nl

ZEGGEN WAT JE DOET, DOEN WAT JE ZEGT
Dé Beheermakelaar

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

06-33931000 voor een gratis
waardeverklaring voor uw woning.

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

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

persoonlijk en stijlvol

UITVAARTBEGELEIDING

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

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

Tel. 06 81 35 81 10
 Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

Karin Smit
Persoonlijk en Stijlvol

• Een mooi en waardevol afscheid hoeft niet duur te zijn

• Ongeacht waar en of u verzekerd bent

• Een vrijblijvend voorgesprek is altijd mogelijk

• Ruime ervaring als uitvaartbegeleidster in uw regio

• Betaalbaar en onafhankelijk

UITVAARTBEGELEIDING

Tel. 06 81358110

Dag en nacht 
bereikbaar

VAN HOVEN ELEKTRO

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

Voor uw • Lichtinstallaties
 • Krachtinstallaties
 • Beveiliging

VAN HOVEN ELEKTRO

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

AANNEMERS- 
TIMMERBEDRIJF BRAM BORST
     
      voor onderhoud
          en nieuwbouw
  aan uw woning
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VAN DE REDACTIE 
 
 
Het is ons weer gelukt! Toch het blad kunnen vullen met wetenswaardige artikelen. 
Bedankt voor allen die kopij hebben aangeleverd, zonder jullie zouden we enkel witte 
bladzijden kunnen leveren.  
In deze tijd waar de maatregelen aangaande covid-19 net zo veranderlijk zijn als het 
weer zorgt ervoor dat alles wat aan activiteit is aangemerkt in dit blad altijd onder 
voorbehoud is. Sorry daarvoor, we zouden u graag meer zekerheid willen geven, maar 
ja wij zijn ook gebonden aan wat de regering ons voorschotelt. Maar een grote dank 
aan al de vrijwilligers die toch proberen om iets te organiseren en dan niet uit het veld 
geslagen zijn als door de maatregelen al hun voorwerk tevergeefs blijkt te zijn. We 
hopen dat we binnenkort weer “normaal” kunnen leven.  
In dit blad de laatste ontwikkelingen t.a.v. kerkdiensten (zie het stuk van onze scriba). 
Ook wil ik u wijzen op een schrijven van onze classispredikant en dat in deze tijd toch 
hoop kan geven.  
Aangaande de financiën is er aandacht voor Kerkbalans (het loopt alweer tegen janua-
ri, wat gaat de tijd snel) en aan de inkomstenkant vind u artikelen van Brenda Plak en 
de diaconie. We zien dat zelfs als de mensen niet in de kerk komen ze wel hun bijdrage 
leveren. Bedankt hiervoor. 
En zoals u wellicht in de media hebt gelezen is de wereldwinkel opgeheven. Op het 
eind vind u een interview met Hans Nusink die zich jaren heeft ingezet voor de we-
reldwinkel.  
Ook de vaste bijdragen van Louise en Arie Jan zijn het lezen meer dan waard. 
Kortom : Veel plezier met het doornemen van deze uitgave. 
Als u zelf een bijdrage wil leveren dan kunt u uw artikelen naar redactieonze-
kerk@pgschagen.nl opsturen. Of als u niet in bezit bent van internet het bij mij (Stati-
onsweg 5) of bij Wim Voorbraak (Wulpenhof 3) afleveren. We zien uw bijdrage graag 
tegemoet. 
  
Dan de spreuk van de maand.  

 
“De zorg voor een ander helpt jezelf” 

 
 
 
 
 

mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl


   3  
  

ALGEMEEN 

HUREN KERKRUIMTE 

Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123, 
mobiel 06 212 024 63, e-mail j.prij@quicknet.nl 

PASTORES 

Ds. A.J. van der Bom    Handelsstraat 5, 1741AA, Schagen; 0224-227396 
e-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com;     mob. 06-83384921 
Werkdagen: maandag t/m donderdag 

 Telefonisch bereikbaar van 9.00–21.00 uur 
 (behoudens vergaderingen). 
Mw. L. Kooiman Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen; 0228 592970 
 e-mailadres:  ljkooiman@gmail.com 
 Werkdagen: maandag t/m donderdag  
 Telefonisch bereikbaar van 19.00–19.45 uur. 
 
 
SCRIBA PROTESTANTSE GEMEENTE SCHAGEN 

Dhr. A. Plomp Eksterstraat 132, 1742EX Schagen 0224 227522 
e-mailadres:  scriba@pgschagen.nl;  

 
KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" 

Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres:  
pknschagenzm@outlook.com  zoveel mogelijk voor de donderdag! 
 
KOPIJ “ONZE KERK" 

Kopij:  Mw. A. van Arkel                              06-13614761 e-mailadres: redactieonzekerk@pgschagen.nl 
 
VOOR VERHUIZING/KLACHTEN OVER BEZORGING “ONZE KERK”: 

Dhr. G. Leijnse Notenhof 87, 1741 VR Schagen 0224-297 094 
 e-mailadres: g.leijnse@quicknet.nl 
 
 
 

 

mailto:aj.van.der.bom@gmail.com
mailto:ljkooiman@gmail.com
mailto:scriba@pgschagen.nl
mailto:pknschagenzm@outlook.com
mailto:redactieonzekerk@pgschagen.nl
mailto:g.leijnse@quicknet.nl
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TER OVERWEGING 

Jan Bruin 
 

Geloven terwijl de wereld veran-
dert. 
Er zijn mensen in onze maat-
schappij, in onze kerk, die menen 
dat God de aarde heeft geschapen 
in 7 dagen. Ze hebben die mening, 
omdat het scheppingsverhaal in 
de bijbel staat. En doordat ze het 
van kindsbeen aan ingeprent heb-
ben gekregen. Wat er in de laatste 

100 jaar is ontdekt over het ontstaan van de aarde en de mensen daarop, lijkt tot 
sommigen van ons niet door te dringen. Het valt ook niet mee, wanneer je je eigen 
verworvenheden los moet laten. Met je verstand gaat dat loslaten nog wel. Maar er zit 
in ons mensen ook iets dat zegt: Vasthouden. Want zo’n lang gekoesterde zekerheid 
geeft houvast. 
Die ontdekkingen gedurende de laatste eeuw vertellen ons: De bijbel is geen geschie-
denisboek. Maar een heilsverhaal. Het verhaal over de schepping van de aarde komt 
over deze hele aarde voor in allerlei culturen. De Joden in hun ballingschap zochten 
voortdurend naar de Ene. Maakten er verhalen omheen en putten uit verhalen die al 
de ronde deden en maakten er hun eigen poëzie van. En ontleenden er de hoop aan. 
Hoop op een beter leven.  
In latere eeuwen werden er verhalen aan toegevoegd. De uittocht, de profeten, en de 
voltooiing. Nooit is wat er geschreven wordt een statische situatie. De mensen en God 
zijn voortdurend in beweging. Het begint met Abraham die wegtrekt uit een ver-
trouwde omgeving. Wat een onderneming. En steeds maar opnieuw komt er zo’n ver-
rassende wending in de geschiedenis van het volk Israël. 
Voor een groep Joden was de komst van Jezus 2000 jaar geleden ook zo’n verrassing. 
Een nieuwe wending. Een wending die nieuw leven bracht door de dood heen. Er 
kwam een beweging op gang van mensen die erop vertrouwden, dat de liefde die Je-
zus voorleefde hun redding zou zijn. En onze redding zal zijn. Deze redding zal zijn, dat 
er gerechtigheid is voor alle mensen.  
Deze beweging gaat in tegen onrecht. Tegen dictators. Tegen uitbuiting. Tegen hon-
ger. Tegen kindersterfte. Tegen machtsmisbruik. En ga zo maar door. Deze beweging 
gaat ervoor, dat de ander op de eerste plaats komt te staan. Niet eigen volk eerst. Niet 
America First. Niet alle vaccins voor óns. Het is frappant, hoe gemakkelijk je meegaat 
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in zo’n manier van leven. Ik bedoel: dat je meegaat in de trend van eerst goed voor 
jezelf zorgen. Daarna komen de anderen misschien wel aan de beurt. 
Vorig jaar trof mij in een Noorse kerk het volgende. De predikant deed een heel duide-
lijke suggestie nl. dat, waar de maatschappij op vele plaatsen en ogenblikken ont-
spoort, de kerk tegen die stroom in zou moeten gaan. Dat lijkt mij echte missionariteit.  
Veranderen. Loslaten wat je zo vertrouwd was. De wereld is al veranderd. En nu gaat 
het erom passende antwoorden te vinden op de problemen die hier en nu voor ons 
opdoemen. 

KERKDIENSTEN 
De diensten in het Zorgcentrum de Bron vervallen voorlopig. 
 
Zondag 15 november 2020, (online viering ; niet toegankelijk voor bezoekers)   
Grote Kerk 
10.00 uur   Drs. G. Scholten 
1 collecte  CvK : energiekosten 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
 
Zondag 15 november 2020 – dienst in Eenigenburg vervalt; er wordt gezocht naar 
alternatief 
 
Zondag 22 november 2020 (online viering, alleen toegankelijk voor genodigden) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. v.d. Bom en Pastor mw. L. Kooiman (afsluiting kerkelijk jaar) 
1 collecte  Diaconie : Protestantse Kerk  
Organist  Caroline Schaap 
 
Zondag 29 november 2020 (publiek toegankelijke viering, graag online reserveren, 
maximaal 30 personen) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
1 collecte  CvK – Kerk (energiekosten) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst 

Zondag 6 december 2020, 2e advent (publiek toegankelijke viering, graag online re-
serveren, maximaal 30 personen) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Drs. G. Scholten 
1 collecte  Diaconie : Kerk in Actie (Kinderen in de knel) 
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Organist  Jan Zwart 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

Zondag 13 december 2020, 3e advent (publiek toegankelijke viering voor max 30 
bezoekers, graag online reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur Ds. A.J. v.d. Bom 
1 collecte: CvK – Kerk (energiekosten)) 
Organist: Hans Stehouwer 
Er is crèche en kindernevendienst 
 
Woensdag 17 december 2020 (onder voorbehoud) 
19.30 uur Kerstviering in Caegstate, pastor mw. L. Kooiman 
 
Zondag 20 december 2020, 4e advent (publiek toegankelijke viering, graag online 
reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur Ds. J.C. den Hertog 
1 collecte: Diaconie – (Protestantse Kerk Missionair) 
Organist: Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 
Annemieke Plomp-Baas 
‘Elk nadeel heb zijn voordeel’ zei Johan Cruijff ooit en zo is het maar net. Vanwege 
Corona gaat alles in de kerk heel anders en dat is niet leuk, maar daardoor hebben we 
nu wel meer tijd voor de kindernevendienst. Daar hebben we de laatste weken dus 
ook maar ons voordeel mee gedaan. Gezellige ochtenden waren het! 
Helaas moeten we de komende weken - ook alweer vanwege Corona - even overslaan. 
Erg jammer natuurlijk, maar we houden de moed er maar in en we hopen jullie op 29 
november gewoon weer in de kerk te zien. En dan beginnen we meteen goed, want 
dat is de 1e zondag van advent! We gaan dan weer toe werken naar Kerst, met mooie 
verhalen en leuke knutsels. Hoe het Kerstfeest van de kerk er dit jaar precies uit gaat 
zien weten we nu nog niet, daarover volgt later meer informatie. Maar dat we het 
gaan vieren staat vast! 
29 november Lucas 1:5-25 Een engel bij Zacharias 
06 december Lucas 1:26-38 Een engel bij Maria 
13 december Matteüs 1:18-25 Een engel bij Jozef 
20 december Lucas 1:57-66 De geboorte van Johannes 
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Hebreeën 1:1-7 en 13-14  
Joh. 1:14 

Jezus is grootser dan de engelen 

25 december Lucas 2:1-14 Engelen in Bethlehem 
27 december Matteüs 2:13-23 Jezus’ vlucht naar Egypte 

BRIEF VAN CLASSISPREDIKANT  
P. Verhoeff 
 

  
  
Alkmaar, 4 november 2020  
  
Aan alle gemeenteleden in Noord-Holland  
  
Het jaar 2020 is een bewogen jaar geworden. In het voorjaar werden we opgeschrikt 
door COVID-19, en dat heeft ook voor de kerk grote gevolgen gehad. Diensten konden 
geen doorgang meer vinden en vrijwel het gehele kerkelijk leven kwam tot stilstand. 
Later werden voorzichtig weer kerkdiensten mogelijk en herstelde het leven enigszins. 
Maar inmiddels zijn we getroffen door een tweede golf. Die heeft nieuwe beperkingen 
tot gevolg gehad, ook voor de kerk.  
  
Toch heeft de kerk de rug gerecht en zich dit jaar van haar meest krachtige kant laten 
zien. Als eerste: talloze gemeenten verzorgen inmiddels online vieringen en die vinden 
veel weerklank. Verder: gemeenteleden zoeken, vinden en bemoedigen elkaar op 
nieuwe manieren. En ten slotte: waar enigszins mogelijk wordt ook over de grens van 
de kerk heen gekeken om aan eenzaamheid en nood het hoofd te bieden. Coronatijd is 
ook een tijd om trots te zijn op de kerk.  
  
Natuurlijk is er ook zorg. Minister-president Mark Rutte zei zaterdag jl. in zijn Protes-
tantse Lezing*: “Corona is meer dan een virus alleen. Het is ook rouw, verlies en ont-
wrichting.” Ook in de kerk ervaren we dat. We missen de kerkgang, het zingen en el-
kaar. We missen de vertrouwde rituelen van de zondagmorgen, de koffie en de ver-
bondenheid. Regelmatig steekt ook vrees de kop op dat deze tijd voor de kerk blijven-
de gevolgen kan hebben. Dat maakt ons onzeker.  
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Midden in die onzekerheid werd ik afgelopen zondag opeens geraakt door het slotlied. 
‘De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet.’ Veel vogels zijn er op 
dit moment niet in ons land, de meesten bevinden zich in aanzienlijk zuidelijker stre-
ken. Maar waar ze ook zijn, ze laten horen dat God zijn schepping niet vergeet.  
  
In die lijn stelde de minister-president zichzelf afgelopen zaterdagavond ook de vraag 
waar het geloof in essentie om draait. Zijn heel persoonlijke antwoord was: “Wie in 
God gelooft mag hoop hebben. En daar gaat een enorme troost van uit.”  
  
Geloven is hoop hebben. Ondanks het gemis van veel dat vertrouwd is, ondanks zorg 
over schade voor samenleving en kerk houden wij ons aan de hoop vast. De hoop dat 
God ons en die ons lief zijn zal behoeden. De hoop dat dit virus zal overgaan. De hoop 
ook dat het leven en de kerk zullen herstellen. Van die hoop gaat een enorme troost 
uit.  
  
Van harte wil ik u als kerkenraden en gemeenten daarmee bemoedigen. Juist nu. Houd 
vol en houd moed. Troost elkaar, en biedt elkaar uitzicht. En vooral: blijf geloven. 
Want wie in God gelooft mag hoop hebben. Laten we elkaar daarom vasthouden in 
het vertrouwen dat de goede God zijn schepping niet vergeet.  
  
 Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet.  
't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.    (lied 978: 3)  
  
ds. Peter Verhoeff, classispredikant voor Noord-Holland  
p.verhoeff@protestantsekerk.nl  
06 1517 9374  
  
* Voor de lezing van minister-president Rutte, zie https://www.protestantsekerk.nl/  
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak 

Als u dit leest dan schiet het jaar 2020 al aardig op. Een jaar dat de geschiedenisboek-
jes wel zal halen. Zonder het nu aldoor maar te hebben wat ons nu allemaal overkomt. 
We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Heel veel ligt er stil, maar ook heel veel gaat 
gewoon door. En wat hebben wij een plezier van het feit dat wij ons hebben aangeslo-
ten bij “kerkdienstdienst gemist.nl” En dan niet eens alleen voor de zondagse ere-

https://www.protestantsekerk.nl/
https://www.protestantsekerk.nl/


   9  
  

dienst. Geweldig toch? Maar zeker ook van het feit dat de herdenkingsdiensten ook 
konden worden uitgezonden. Voor mensen die er graag bij hadden willen zijn, maar nu 
thuis moesten blijven. Maar in ieder geval mee konden kijken. Surrogaat, ik weet het, 
maar beter dan niets. Natuurlijk realiseren wij ons dat om dat alles mogelijk te maken 
er mensen zijn die dat voor ons doen. Geweldig, daarvoor zeggen wij hen alvast: Har-
telijk dank. Het kost toch telkens een 
dagdeel, ga er maar aanstaan. En dan 
hebben wij het nog niet eens over de 
investering(en) die er mee gemoeid 
zijn.  

Dat brengt mij gelijk bij de reden 
waarom ik dit stukje schrijf. Immers, 
het is zo januari. En wij zijn dan ge-
wend om weer de Actie Kerkbalans te 
houden. Want de kosten van de kerk 
lopen gewoon door. Ook met 30 men-
sen wordt de kerk verwarmd, moeten de salarissen worden betaald en zijn afdrachten 
nodig. Wij gaan dus weer een beroep doen op uw goedgeefsheid. De kerkrentmees-
ters hebben daar natuurlijk alle vertrouwen in. Als u nog niet digitaal meedoet, wilt u 
hier dan wel over nadenken? Hoe minder mensen er bezocht moeten worden, hoe 
beter het is. Want we moeten natuurlijk wel weer een beroep doen op de groep lo-
pers die ons elk jaar helpt. En hoe minder adressen zij moeten lopen, hoe mooier het 
is. Wilt u er over nadenken en mij eventueel dat laten weten via avoorbraak@ziggo.nl 
U maakt ons daar erg blij mee. Alvast heel erg bedankt. 

VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 
 
Erediensten tijdelijk niet-toegankelijk; u kunt weer bezoeken vanaf zondag 29 no-
vember, 1e advent, voor max 30 bezoekers 
 
Opnieuw zijn we als kerk geconfronteerd met aangescherpte regels: groepen, ook met 
een aantal kleiner dan 30 personen, dienen niet bij elkaar te komen gedurende de 
periode 4 tot en met 18 november. Hoewel deze maatregel niet van toepassing is op 
religieuze bijeenkomsten en de PKN geen aanvullend advies heeft gegeven, meent de 
kerkenraad dat we als kerk ook bij moeten dragen in het bestrijden van de corona-
pandemie door twee weken lang de erediensten niet-toegankelijk te stellen. De afge-
lopen periode heeft geleerd dat de maatschappij dat ook verwacht van kerken. 

mailto:avoorbraak@ziggo.nl
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Samenvatting voor de komende periode: 
 

• Zondag 8 en 15 november: diensten zijn niet-toegankelijk voor bezoekers, 
maar worden wel online uitgezonden op het gebruikelijke tijdstip!  
 

• Zondag 22 november: Eeuwigheidszondag. Deze viering is alleen toegankelijk 
voor bezoekers die worden uitgenodigd via onze voorgangers. Dit zijn met 
name nabestaanden van onze overleden gemeenteleden. Het verwachte aan-
tal bezoekers zal circa 30 personen zijn, waardoor er (vrijwel) geen ruimte is 
voor overige gemeenteleden om te komen. 
 

• In de periode 8 tot en met 22 november zal er geen jeugdwerk worden aange-
boden. 

 
• Vanaf zondag 29 november: de diensten zijn weer toegankelijk voor maximaal 

30 bezoekers! U dient uw bezoek vooraf actief te reserveren! Hierbij wordt 
het gebruikelijke systeem gehanteerd: volwassen bezoekers dienen te reser-
veren. Jeugd, “personeel” en vrijwilligers reserveren GEEN plaats voor een 
kerkdienst.  
 

• Het is onzeker wanneer we weer met meer dan 30 bezoekers bij elkaar kun-
nen komen. Houd hiervoor de website in de gaten! 
 

• De dienst op kerstavond, 24 december om 22.00u, wordt afgelast. Er wordt 
gezocht naar een online alternatief voor deze dienst. 

 
BEZOEKERS: U kunt zich voor zondag 29 november en daarna inschrijven. Het inschrijf-
formulier wordt automatisch gesloten bij 30 reserveringen; dit ziet u vanzelf bij het 
openen van de link op onze website. Wij vragen u om iedereen apart in te schrijven, 
ook als u met meer personen uit uw huishouden komt 
 
We vragen om solidariteit bij het inschrijven: als u een kerkdienst hebt bezocht, wilt u 
dan de daaropvolgende week pas op zaterdagavond reserveren? Hierdoor hebben alle 
belangstellenden de gelegenheid om een dienst te bezoeken. Ouders die met hun 
kinderen naar de kerk willen gaan, hoeven zich hierin niet te beperken om dezelfde 
reden als in voorgaand kerkblad: als er jeugdwerk wordt aangeboden, willen we deze 
doelgroep bijzonder aanmoedigen hiervan gebruik te maken. Zeker in de Adventsperi-
ode is dat van grote waarde! 
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Conform de richtlijnen van de Rijksoverheid geldt het advies om een mondkapje te 
dragen bij binnenkomst en vertrek. Tijdens de dienst kunt u deze afzetten. 
 
PERSONEEL/VRIJWILLIGERS: Iedereen met een taak in de dienst wordt niet meegeteld 
als bezoeker, maar als 'personeel'. Zij dienen dus geen plaats te reserveren voor een 
dienst, zodat we bezoekers zoveel mogelijk van dienst kunnen zijn. De kerkenraad ziet 
de volgende personen als 'personeel': voorganger, ouderling van dienst, organist, lec-
tor, voorzanger(s), coördinatoren (dat zijn dienstdoende ambtsdragers en koster, die 
bezoekers ontvangen), verantwoordelijken voor camera- & geluidbediening en dienst-
doende leiding van het jeugdwerk. 
 
JEUGD: naar verwachting kan er weer jeugdwerk worden aangeboden met ingang van 
zondag 29 november (1e Advent). Waarschijnlijk gaan zij direct bij aanvang van de 
dienst naar hun eigen ruimte! Zij tellen dan ook niet mee als bezoeker en dienen dus 
geen plaats te reserveren voor een kerkdienst. Dit betreft ook de doelgroep die de 
Tienerkerk bezoekt. Zij komen nog wel op het einde van de dienst, voorafgaand aan de 
zegen, even in de kerkzaal. 
 
Tenslotte geldt dat we de diensten zullen blijven uitzenden en de opnames worden 
beschikbaar gesteld via kerkdienstgemist.nl: u kunt dus altijd naar de uitzendingen 
kijken. De live uitzending start ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst. 
 
Mocht het lastig zijn voor u om uzelf online te registreren als bezoeker, dan kunt u zich 
ook telefonisch opgeven bij een van de volgende coördinatoren: 
 

• Arjan Plomp, telefoonnummer: 0224-227522 
• Jan Prij, telefoonnummer: 0224-573123 
• Trudy Tuinstra, telefoonnummer: 0224-298101 
• Wouter Vrolijk telefoonnummer: 0224-563123 

 
Overige zaken 
 
Het dienstenrooster 2021 en de begroting van de kerkrentmeesters voor 2021 zijn 
beide kort besproken tijdens een vergadering van de kleine kerkenraad. Na een besluit 
van de voltallige kerkenraad volgt hierover meer informatie. 
 
De PKN heeft een nieuwe visienota uitgebracht onder de titel ‘van U is de toekomst’. U 
kunt deze gratis digitaal bekijken via: 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/ 
 

https://www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/
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We denken nog na als kerkenraad wat we met deze visienota willen doen, maar u kunt 
ook als gemeentelid deze nota lezen en uw gedachten daarbij delen met ons als ker-
kenraad. 

ACTIVITEITEN TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
Rik Laernoes (geactualiseerd door de redactie) 

Vandaag - het is Lutherdag als ik dit 
schrijf – schiet de bekendste uit-
spraak van Luther in gedachten. ”Als 
morgen de wereld vergaat, plant ik 
vandaag nog een appelboom.” 

Zo voel ik me ook. We zijn bezig met 
van alles te organiseren, maar mor-
gen kan alles zinloos zijn vanwege de 
corona. Toch gaan we door met 
voorbereiden van onze activiteiten 

en we zien wel of het allemaal doorgang kan vinden. 

Ds. Carel ter Linden 
Voor zondagmiddag 8 november stond de poëzie- en muziekmiddag gepland met ds. 
Carel ter Linden en Mirjam Karres gepland. Bij alle twijfel – wel of niet door laten 
gaan – was de keuze aan ds. Carel ter Linden. Hij wilde graag komen. Het aantal be-
langstellenden wat zich aangemeld had was groot. Helaas zorgde de aanscherping van 
de van de corona maatregels dat de middag alsnog afgelast moest worden. 

Leerhuis Quin 
Iedere eerste en derde woensdag van de maand is er een leerhuis in de kerk op de 
Markt. We beginnen om 20.00 uur. Helaas moest de derde avond vanwege aange-
scherpte maatregelen tegen de verspreiding van corona vervallen. We gaan er vanuit 
dat we na 22 november de draad weer oppakken. Ieder kan instappen wanneer zij/hij 
wil. Even een telefoontje naar ds. Arie Jan van der Bom 06 833 849 21. De bijeenkom-
sten zijn dus nog op de woensdagen 2 en 16 december. Tot op heden zitten we iedere 
keer met een groep van circa 15 mensen, voor ieders veiligheid in de kerkzaal m.b.v. 
een goede geluidsinstallatie. Alles is dus goed te volgen. 

 ‘De snelheid van Stilte’ 
Stilte – Corona – Muziek 
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Op zondag 20 december – om 15.00 uur in de Grote Kerk- een bijzonder concert. 
Ned McGowan (fluitist en componist) en Guy Livingston (pianist en radiomaker) bren-
gen hun artistieke interesses samen in een innovatieve, interactieve voorstelling die 
livemuziek combineert met een dia- en filmvoorstelling, lezing en interactie met het 
publiek. Het zijn Amerikanen die uitstekend Nederlands spreken. Beroepsmusici die 
van de (corona)nood een deugd hebben gemaakt om toch wat om handen te hebben. 
Ze vinden het heel leuk om bij ons hun concert te geven. Aanmelden kan via de mail: 
activiteiten@pgschagen.nl of telefonisch bij Rik Laernoes 06 292 201 84. 

 Filmmiddag/avond 
Op woensdag 23 januari hebben we weer een filmmiddag/avond.  

We draaien de film twee keer. Om 14.30 uur en om 19.30 uur in de kerkzaal van de 
Grote Kerk. Het gaat om de film ‘The Way’. De Amerikaanse arts Tom onderneemt een 
voettocht naar Santiago de Compostella waarbij eerder zijn zoon Daniël om het leven 
kwam.  

Reli-theater ‘Van begin tot het absolute einde.’ 
Zondag 21 februari 2021 om 15.00 uur in de Grote Kerk. Erik Jan Tillema (dominee van 
Schagerbrug) en Victor Posch (musicus) komen dan met hun voorstelling naar de Gro-
te Kerk. Verhalen over het ontstaan van de wereld staan centraal tijdens de voorstel-
ling ‘Van begin tot het absolute einde.’ Erik Jan neemt de aanwezigen op humorvolle 
wijze mee langs de scheppingsverhalen uit alle hoeken van de wereld. Van het beken-
de bijbelverhaal uit Genesis tot onbekende verhalen van de eilanden in de Grote Oce-
aan. De veelzijdige muzikant Victor Posch zingt, speelt op de saxofoon en drumt en 
zorgt zo voor de muzikale omlijsting van het geheel. 

Aanmelden: activiteiten@pgschagen.nl of telefonisch bij Rik Laernoes 06 292 201 84. 
Deze voorstelling is eerder in het Scagontheater geweest maar vanwege de crisis kon 
er maar een zeer beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Dus nu een nieuwe kans. De 
voorstelling is geschikt vanaf de leeftijd van 10 jaar. 

MEELEVEN EN FELICITATIES 
Arie Jan van der Bom en Louise Kooiman 

Wij leven mee met de familie van Cor Zwirs die op maandag 26 oktober afscheid na-
men van hem. Ook leven we mee met Janny Joling en haar gezin die Cor los moesten 
laten. Bijna 25 jaar is Janny samen geweest met Cor en haar verdriet is groot nu zijn 

mailto:activiteiten@pgschagen.nl
mailto:activiteiten@pgschagen.nl
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voor de 2e keer haar partner kwijt raakt. Wij wensen haar en allen die van hem gehou-
den hebben veel kracht toe en dat zij zich gedragen mogen weten door Gods trouw.  

Op 22 november gedenken wij de mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn in 
de kerk en veel mensen in onze gemeente zijn verdrietig om een dierbare geliefde van 
wie zij het afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Van een vader, moeder, zus of 
broer, partner of kind of van een vriend of vriendin of tante. Wij wensen hen allen 
sterkte en dat we als gemeente hen niet in de steek laten.  

BEDANKJE 
Willy Klein Entink. 
 
Een intensief en spannend jaar is afgesloten. Ik ben genezen verklaard. 
Iedereen bedankt voor het medeleven, in de vorm van bloemen, bezoekjes, lieve 
kaartjes of gewoon belangstelling op straat. Het heeft me geholpen om positief te 
blijven! In het bijzonder Louise Kooiman voor haar steun.  

TER NAGEDACHTENIS 
Louise Kooiman 

Op 7 oktober overleed in de leeftijd van 88 jaar 

Jeike Helmstrijd – Romar  

Lang was zij de zorgzame spil van het gezin. Haar gezin was heel belangrijk voor haar. 
Ze kon enorm genieten als ze bij haar op bezoek kwamen. De laatste jaren werd het 
minder en ging haar geheugen achteruit. Ze verhuisde samen met haar man Hans van 
de Langestraat, waar ze jaren hadden gewoond, naar de Bron.  

Ze was een Friezin van geboorte. Ze ging na de lagere school naar de huishoudschool 
in Kollum en heeft op veel plaatsen gewerkt. Ook verhuisde ze uit Friesland. Ging o.a. 
werken in Wassenaar en Amsterdam en ontmoette daar Hans Helmstrijd die bij het 
gemeentevervoer in Amsterdam werkte. Ze trouwden en kregen samen vier kinderen: 
Anneke, Fred, Ingrid en Edwin. Dit voorjaar waren ze 60 jaar getrouwd. Samen begon-
nen in Amsterdam en via Amstelveen kwamen ze in 1974 in Schagen wonen.  

Jeike was een zorgzame en betrokken vrouw met een sterke persoonlijkheid, een 
vechter ook in moeilijke perioden in het leven. Ze is jaren lid geweest van de vrou-
wenbond, hield van handwerken en bracht voor de kerk plantjes en krantjes rond. Ook 
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was de kerkgang een belangrijk ritueel waar ze graag samen met haar man iedere 
week naar toe ging. Samen koffie drinken, mensen ontmoeten, het sociale aspect van 
de kerk vond ze heel belangrijk. En aandacht en zorg voor elkaar. 

We lazen bij haar afscheid de tekst van Psalm 23. Ook Jeike Helmstrijd zorgde als een 
soort herder voor haar schapen die aan haar waren toevertrouwd. Natuurlijk op haar 
manier maar, betrokken en met liefde. Een mooie associatie met psalm 23.  

De dichter van psalm 23 wil ons duidelijk maken dat wij aandacht en warmte mogen 
geven aan anderen om ons heen, mensen die op onze weg komen. Maar het verhaal 
wil ook zeggen dat we het niet alleen hoeven te doen in het leven. Er is iemand die 
met ons mee wil trekken, ons liefheeft, ons wil troosten, ons nabij wil zijn in moeilijke 
tijden. 

Zo namen haar man, kinderen en kleinkinderen afscheid van haar in de kerk. Dat zij 
allen troost mogen vinden aan de goede herinneringen aan Jeike Helmstijd en dat zij 
zich gedragen mogen weten door Gods Liefde. 

TER NAGEDACHTENIS 
Louise Kooiman 

Op 21 oktober overleed in de leeftijd van 90 jaar 

Cornelis Bernardus Zwirs - Cor 

Bijna 25 jaar levenspartner van Janny Joling en daarvoor getrouwd geweest met Riet 
Willemsen. Samen hadden Cor en Riet 4 kinderen Kees, Berto, Dianne en Michel. Cor 
groeide op in de Gelderse buurt in Anna Paulowna. Al jong ging hij mee naar het land, 
want zijn vader was landarbeider en ze konden altijd wel een paar handen gebruiken.  

Hij ging werken bij de Spoorwegen, bij het onderhoud. Dit was in Gelderland in Oud 
Zevenaar waar hij in de kost was en daar ontmoette hij Riet Willemsen op een schut-
tersfeest. Ze trouwden in de Sint Martinuskerk in Oud Zevenaar. Ze gingen wonen in 
Anna Paulowna in een schuur naast een boerderij. Naast zijn werk bij de spoorwegen 
had Cor tevens een bollenkraam. Jarenlang had hij 2 banen om het gezin te onderhou-
den. Daarbij was het een man met veel interesses en was hij met name een vereni-
gingsman. Hij was zeer betrokken bij de vereniging Oud Anna Paulowna. Had een 
volkstuintje, was lid van de Oranjevereniging, zat in het bestuur van de carnavalsvere-
niging en de reisvereniging van de Spoorwegen. 
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Helaas werd zijn vrouw Riet ziek en jarenlang verzorgde hij haar. Zij stierf na 8 jaar en 
toen Cor 65 jaar was, was hij weer alleen. Hij kreeg een relatie met Janny Joling. Ze 
wandelden en fietsten graag en genoten van de mooie dingen. Ze bleven ieder apart 
wonen en bijna 25 jaar zijn ze samen geweest en veel lief en leed gedeeld. 

Cor was katholiek opgegroeid en toen hij met Janny optrok kwam hij met haar in de 
Protestantse kerk in Schagen terecht. Zij bleven koffie drinken na de dienst en Cor 
leerde veel mensen kennen. Over zijn geloof vertelde hij; dat hij wel geloofde maar 
niet alles. “Er zijn een hoop dingen bijgemaakt” vertelde Cor.  

Er werd een afscheidsdienst gehouden in de Grote kerk en helaas wegens gezond-
heidsredenen kon Janny er niet bij zijn. Gelukkig kon de dienst gevolgd worden via de 
live stream van de kerk. Er werd bij het afscheid prachtig gezongen door Yvonne Leek 
en zijn gezin nam respectvol afscheid van hem. We lazen: 1 Korinthe 13. Over de lief-
de: Zonder liefde is alles zinloos. Dat de liefde je kan dragen in je leven mocht Cor ook 
ondervinden van allen die van hem hielden. Wij wensen Janny veel kracht en troost in 
de tijd die komt en ook het gezin van Cor en ook van Janny. Dat zij allen troost mogen 
vinden aan de goede herinneringen aan Cor Zwirs en dat zij zich gedragen mogen we-
ten door Gods Liefde.  

 
VAN DE ADMINISTRATEUR  
Brenda Plak-van Oostwaard 

Incasso sleutelborg 
Er zijn een aantal vrijwilligers, leden, organisaties en kerkelijke medewerkers die veel-
vuldig voor allerlei zaken in de kerk komen. Deze personen hebben in mei 2020 (som-
mige wat later) een sleutel uitgereikt gekregen en hebben daarbij ook een formulier 
ingevuld en ondertekend. Met de ondertekening van het formulier ging men akkoord 
met een eenmalige incasso voor de borg van de sleutel van € 25. Op dit moment zijn 
alle formulieren geretourneerd en gaan wij over tot het incasseren van de borg. De 
incasso zal plaatsvinden op 16 november 2020.  

Hierbij de collecteopbrengsten van het 3e kwartaal, dit zijn de ontvangsten zonder 
medetelling van de bedragen die op de rekening van de diaconie zijn gestort. Deze 
bedragen vindt u separaat onder kopje nieuws van de diaconie. 
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VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 
 
Hierbij de lijst met giften die op de rekening van de diaconie zijn binnengekomen. Het 
gaat hier om giften die gegeven zijn omdat mensen niet fysiek in de kerk hun bijdrage 
in de collectebus konden doen. Alle gevers hartelijk dank. 
 

  
 

Collectes 3e kwartaal 2020 

1e 2e Totaal kerk diaconie afdracht

Periode 15-03-2020 t/m 27-06-2020 geen collectes geweest 

5-7-2020 212,94 212,94
12-7-2020 107,95 107,95 Children our Future
19-7-2020 170,15 170,15
26-7-2020 108,82 108,82 Exodus
2-8-2020 196,8 196,8
9-8-2020 151,85 151,85

16-8-2020 118,07 118,07
23-8-2020 250,09 250,09 Beiroet
30-8-2020 113,8 113,8
6-9-2020 121,35 121,35

13-9-2020 137,45 137,45 JOP
20-9-2020 123,4 123,4
27-9-2020 123,31 123,31 Vredeswerk

Totaal 1935,98
Totaal verdeeld 935,16 273,2 727,62
Ene week wordt er gecollecteerd voor het College en de andere week voor de Diaconie. okerk. oo
Als er bij de Diaconie geen doel op het collectebriefje wordt vermeld wordt het geld overgemaakt op de rekening van de Diaconie. 

April en Juni Lesbos 500,00
Mei Rode Kruis 125,00
Mei Diaconie 20,00
Mei Schagen-Roemenie 135,00
Juni Noodhulp Corona 335,00
Juli The Children oure future 15,00

Juli/Augustus St Exodus 145,00
Augustus Beiroet 120,00

September JOP 55,00
September Vredesweek 66,00

Juli Pastoraat 15,00
Augustus In standhouding Kerk 65,00

September Kerk en pastoraat 115,00
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De diaconie heeft de bedragen die voor diaconale doelen bedoeld zijn verdubbeld 
voordat die werden overgemaakt naar de organisaties.  

Achtergrondinformatie over komende collectes. 

Collecte 22 november (Protestantse Kerk) 
Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk 
 
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Na-
tuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker 
ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een 
luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwig-
heidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk 
toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat ge-
meenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal 
uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door ge-
meenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainin-
gen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainin-
gen mogelijk. 
 
Collecte 6 december (Kerk in Actie : “Kinderen in de knel”) 
Nederland - Kinderen betrekken bij diaconaat 
 
Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond te blijven, op onderwijs om iets 
van het leven te kunnen maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er 
wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil 
er voor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen 
we met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. 
Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. 
Bij deze verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor 
plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat. Collecteer mee om 
kinderen al op jonge leeftijd enthousiast te maken voor (wereld)diaconaat. 
 
 
SCHAGER NACHTVLINDERS IX 
Ds. Arie Jan van der Bom 
 
Godswenk en redding (deel 2) 
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Een dakloze met een naam: René Czyba. De kaart die 
hij beloofde te sturen naar de Grote Kerk in Schagen 
kwam nooit aan. Ik had er ook niet veel van verwacht 
toen hij op het station om een adres vroeg. Maar later 
dacht ik nog wel eens aan dat moment. Zou hij 
misschien toch nog een kaart sturen? Een tastbare 
kaart met een krabbel erop. Dat zou in zekere zin 
bewijzen dat hij werkelijk bestond. Dat ik het me niet 
allemaal had ingebeeld. Dat zou bewijzen dat ik voor 
hem bestond en hij voor mij.  
 
Een paar weken gingen voorbij. Ik was op training in 
Hydepark (Doorn) met andere dominees. Ik besloot 
mijn kleine belevenis met René Czyba te bespreken 

als casus in te brengen. Hoe handel je in zo’n situatie? En had ik wel juist gehandeld? 
Mijn collega’s hoorden mij aan en wij spraken erover.  
 
Een paar maanden gingen voorbij. Ik was opnieuw in training op Hydepark. Op de 
laatste dag bij het vertrek zei er één: “Oh, Arie Jan, een goede vriendin van mij is 
dominee in Uitgeest en zij vertelde mij net zo’n verhaal over een dakloze als jij laatst 
vertelde. Hij zat zonder geld en moest terug naar Duitsland. Hij had lang geleden ook 
zijn zwangere vrouw verloren. Aangereden door een dronken automobilist…” Ik wist 
niet wat ik hoorde. Dat wil zeggen: ik wist wel wat ik hoorde, maar ik had er geen 
woorden voor. Hier was weer zo iemand die er plezier in schepte om dominees beet te 
nemen. Als je maar zielig genoeg overkomt, lukt het altijd bij die doelgroep! Ik zei nog 
tegen haar: “Wat had ik anders kunnen doen? Wij zijn “suckers”. Wij zijn te goeder 
trouw en laten ons makkelijk bedriegen.” 
 
Het was overigens niet de eerste keer. Als jonge student in Amsterdam fietste ik een 
keer ’s nachts langs het Mr. Visserplein vlakbij de Joods-Portugese Synagoge. Een man 
met een leren cowboy-hoed hield mij aan. In gebrekkig Engels legde hij uit dat hij 
bestolen was. Geen geld meer, en wat erger was: geen paspoort meer. Hij moest nu 
naar Den Haag om een nieuw paspoort op te halen. Hij had nog tien euro nodig om 
zijn treinkaartje te kunnen betalen. Ik gaf nooit geld aan vreemden. Als student 
rekende ik mezelf onder de betrekkelijk armen. Maarja, tien euro was nu ook weer 
niet zo heel veel. Ik sprak nog wat met hem en hij vertelde mij dat hij Samaritaan was. 
Toen ik dat hoorde, had ik geen twijfels meer. Ik gaf hem mijn tien euro en wenste 
hem veel succes. Een maand later sprak ik de man van mijn zus. Hij was docent aan de 
Vrije Universiteit. Sinds enige tijd was hij tot het Pinkstergeloof overgegaan. En in de 
kerkzaal helemaal boven op de hoogste verdieping hield hij op de woensdagmiddag 
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Praise and Worship vieringen. Hij vertelde mij dat hij een hele bijzondere ervaring had 
gehad in het trappenhuis van de VU. De Heer had een Samaritaan op zijn weg 
gezet…Ik zei: “Laat me raden! Had hij een leren cowboy-hoed op?” Hij zei: “Hoe weet 
je dat?” Ik moest glimlachen. Wij waren er allebei tussen genomen. Het had hem zelfs 
twintig euro gekost.  
 
De bereidheid om een Samaritaan te helpen blijkt onder christenen heel groot. Ik 
hoorde eens een leuke preek over de barmhartige Samaritaan. De dominee probeerde 
zich voor te stellen hoe het verhaal verder zou zijn gegaan. De Samaritaan zou na 
verloop van tijd terugkeren bij de herbergier om te vragen hoe het met de ongelukkige 
reiziger was. Of deze helemaal hersteld was. Of er nog extra kosten waren. Het zou 
dan onthutsend zijn geweest als die reiziger ervandoor was gegaan en niets meer van 
zich had laten horen. En toch schijnt dit een fenomeen te zijn dat regelmatig voorkomt. 
Degene die hulp nodig heeft en ook hulp ontvangt, is vaak ondankbaar.  
 
In het Amerikaans is daar zelfs een uitdrukking voor: “A good deed never goes 
unpunished!” (vert. Een goede daad blijft nooit ongestraft!). De dominee gaf als 
voorbeeld een Jazz-muzikant die eens zijn oude vriend Miles Davis, de beroemde Jazz-
trompettist, op straat aantrof. Miles had geen onderdak en zwierf ’s nachts rond. De 
Jazz-muzikant besloot om Miles bij hem in huis te nemen. Een paar dagen later moest 
de Jazz-muzikant op tournee. Hij liet Miles alleen achter. Toen hij thuiskwam van zijn 
tournee, ontbraken er een paar kostbare Jazz-gitaren en was Miles gevlogen. Miles 
was in die tijd een junkie. Hij had de gitaren van zijn vriend verkocht om heroïne te 
kopen.  
 
Een ander helpen is dus niet altijd zo eenvoudig. En wie het toch altijd wil en kan 
opbrengen om een ander te helpen, zal moeten accepteren dat je soms achterblijft als 
“sucker”. In die zin zijn wij, christenen, vaak “suckers”.   
 
ZINGEN TIJDENS DE DIENSTEN 
Wijnand Kramer, cantor 
 
Het zal nog geruime tijd duren eer we weer mogen zingen in de dienst in de kerk. Tot 
die tijd hebben we gelukkig vrijwilligers van de cantorij die alleen, in duo of met zijn 
drieën de kerkzang blijven vertegenwoordigen. Ik ben heel blij met deze cantorij zan-
gers. 
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Ik ga binnenkort beginnen aan 
het volgende rooster voor na de 
jaarwisseling, immers het is nog 
niet duidelijk wanneer we weer 
kunnen zingen in de kerk. Gezien 
de verwachting dat de huidige 
maatregelen tot in december 
zullen worden aangehouden, 
vermoed ik dat we in het nieuwe 
jaar nog niet direct mogen zin-

gen. Als dat wel het geval is, is dat natuurlijk heel fijn en zullen de voorzangers de eer-
sten zijn die vanuit hun eigen plek in de kerk weer de gemeentezang zullen beoefenen. 
Ik hoor in de gemeente stemmen die zeggen: Maar ik zou ook wel eens een dienst 
willen zingen hoewel ik niet in de cantorij zit. Wat mij betreft is iedereen vrij om zich 
aan te melden voor de gemeentezang. Twee potentiële zangers hebben dit al kenbaar 
gemaakt en zullen als solist worden ingeroosterd. Als u zich opgeeft is het voor mij 
voor het inroosteren van belang of u alleen komt, als duo of als trio. Volgens het pro-
tocol van onze kerk is drie het maximaal aantal zangers. De groepjes moet u zelf ma-
ken als u niet alleen wilt zingen. En graag per groepje een woord/pen voerder.  
Het is voor mij fijn als u aangeeft voor één keer te willen zingen of dat u met regel-
maat in het rooster wil worden opgenomen. 
Als u bent ingeroosterd zorg ik ervoor dat u dat rooster ook krijgt. In de week vooraf-
gaande aan uw zangbeurt zal u worden benaderd door de voorganger (zoals vermeld 
in het rooster) of Jan Prij met de liederen die die zondag in de liturgie zijn opgenomen. 
Nadat u de liederen thuis hebt geoefend maakt u een afspraak met de betrokken or-
ganist (ook vermeld in het rooster) om samen met de organist te oefenen in de kerk. 
Hanneke bijvoorbeeld oefent zelf vaak op de vrijdag morgen en andere organisten op 
zaterdag. Meestal op de zondag zelf wordt door u en de organist de liturgie voor de 
dienst nog eenmaal doorgezongen voor de zekerheid en om uw stem los te maken. 
U kunt uw (groep) opgeven bij de cantor: wijnand.j.kramer@quicknet.nl  
 
CONTACT VIA DE TELEFOONCIRKELS 
Janny de Visser, Wim Voorbraak, Corine Leijdekkers 
 
Wij willen in deze tijd waarin het coronavirus veel mensen voorzichtig maakt en bin-
nenshuis houdt graag als gemeente contact met elkaar blijven houden. Dat willen we 
gaan doen door kleine telefooncirkels van 4 adressen te gaan organiseren. Deze 4 per-
sonen/adressen zijn dan elkaars aanspreekpunt voor een wekelijks telefoontje. Wij zijn 
nu bezig om deze telefooncirkels op te zetten door adressen te verzamelen en als dat 

mailto:wijnand.j.kramer@quicknet.nl
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in orde is gaan we er zo snel mogelijk mee beginnen. Ons streven is dat de telefooncir-
kels voor de Kerst draaien. U wordt telefonisch of persoonlijk benaderd of u hieraan 
mee wil doen. Kent u iemand die niet lid is van onze gemeente maar toch graag aan 
deze telefooncirkel wil meedoen? Dat kan, iedereen is welkom. Of als u niet wordt 
benaderd en u hoort dat andere telefooncirkels wel al draaien trek dan aan de bel. 
Dan kijken we na hoe dat komt en gaan het oplossen. 
En nu dan een oproep aan diegenen die zo’n kleine telefooncirkel van 4 personen in-
clusief u/jezelf willen opstarten en ook als u informatie hierover wil hebben. Stuur dan 
een e-mail naar contactpersoon Corine Leijdekkers cleijdekkers@kpnmail.nl of bel met 
telefoonnummer 0224-212601. s’ Avonds tussen 18.00 en 19.30 het best bereikbaar. 
 
NIEUWS VAN DE ORGANISTEN 
Hanneke Muntjewerf 

Wij zijn heel blij dat 
er vanaf volgend jaar 
een organist ons 
team komt verster-
ken. Ronald van der 
Veen uit Heerhugo-
waard. Ronald is 
geen onbekende in 
Schagen, al vele ja-
ren speelt hij op het 
orgel tijdens de 
Westfriesemarkt. 
Ook is hij organist in 

de Lutherse kerk te Alkmaar en de Petrus en Paulus kerk in Den Helder. 
Op de foto van links naar rechts: Caroline Schaap (Arnhem) , Hans Stehouwer (Alkmaar) 
Jan Zwart (Alkmaar) Sebastiaan Schippers (Itens bij Sneek) en Hanneke Muntjewerf 
Breezand. 

FAIRWINKEL SCHAGEN DEFINITIEF DICHT 
Hans Nusink 
 
Vanwege COVID19 is de Fairwinkel Schagen op de Markt onder de toren van de kerk 
aldaar al geruime dicht. Onlangs is echter besloten dat de winkel definitief sluit per 1 
januari 2021. Er komt geen uitverkoop. De winkel is simpelweg te klein om ons aan de 

mailto:cleijdekkers@kpnmail.nl
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door de overheid gestelde richtlijnen te houden. De food-producten zijn geschonken 
aan de Voedselbank. Voor de non-food-artikelen wordt een passende oplossing ge-
zocht. 
 
We willen u als klant hartelijk bedanken voor alle jaren, de winkel heeft bijna veertig 
jaar bestaan, dat u onze Fairtrade producten heeft gekocht.  
 
Gelukkig blijven nog een paar winkels bestaan in de noordkop, Alkmaar, Castricum, 
Heiloo en Hoorn, zodat u de producenten in de Derde Wereld kunt blijven steunen. 
Kijk wel even op de sites van de respectievelijke winkels voor de openingstijden. 
 
HANS NUSINK STOPT! 
Wim Voorbraak 

Jaren lang ontvingen wij als redactie 
tekstbijdragen van Hans Nusink, meestal 
voorzien van kleurige foto’s over nieuwe 
producten die in de Wereldwinkel “onder 
de toren” van de Grote Kerk verkrijgbaar 
waren. In dit nummer leest u zijn laatste 
bericht waarin hij de sluiting van de We-
reldwinkel aankondigt. Nog net op tijd om 
hem wat beter te leren kennen.  
 
Hans woont in Sint Maarten, ideaal vindt 
hij zelf, centraal tussen stad en strand.  
Zoals vele gepensioneerden doet hij vrij-
willigerswerk. Hij was chauffeur op de 
buurtbus tot een paar jaar geleden, hij 
zorgt ervoor dat het dorpsservicepunt in 
Sint Maarten voorzien wordt van brood en 
is hij een dag in de week in een groente-
tuin op Wieringen, Rijk aan het Wad, ac-
tief, waar compleet biologisch verant-

woord wordt gewerkt. Hoewel hij gedurende zijn werkzame leven drie jaar in Zimbab-
we verbleef was dit niet de reden van zijn betrokkenheid bij de Wereldwinkel. Hans 
heeft een voorkeur voor vrijwilligerswerk waarbij hij in contact komt met andere men-
sen. Zo kwam de Wereldwinkel op zijn weg. Eerst was hij er alleen actief als verkoper 
in de winkel, de laatste jaren stelde hij het werkrooster van de medewerkers op en 
verzorgde hij ook de communicatie. Steeds weer bracht hij, in zijn ogen, nieuwe top-
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pers uit de winkel onder onze aandacht. April 2011 verscheen zijn eerste bericht in ons 
blad. 
De wereldwinkel in Schagen startte al in 1986 op initiatief van de RK parochie, eerst in 
de Regentenstraat, later vanuit een caravan op de Markt. Nog weer later kreeg de 
caravan met inhoud in zijn geheel, een plek in de toren. Sinds begin 2019 is Schagen 
niet meer aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en veranderde 
de naam in “Fairwinkel”. Deze naam is nooit echt ingeburgerd. De laatste jaren ging 
het minder: het vrijwilligersteam werd ouder, er nauwelijks instroom van jong bloed. 
Corona gaf het laatste zetje. 
Hans, bedankt voor je ruim 70 bijdragen aan ons blad. Het ga je goed! 

 
GOUDEN PKN SPELD VOOR JAN 
MECHIELSEN 
Gerda Mechielsen spelt de gouden PKN 
speld op het revers van haar man Jan. 
Jan is al meer dan 40 jaar actief binnen 
de Hervormde Kerk en de PKN. 
 
 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Landelijke_Vereniging_van_Wereldwinkels&action=edit&redlink=1
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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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 06 336 386 73

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

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

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

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

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

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

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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