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

Z O  h O O r t  h e t

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

www.engelhoorservice.nl

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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 een dubbelnummer van Onze Kerk. Het is weer aardig gevuld. Het lijkt erop 
dat we een vierde (naast onze dominee, pastores en Wim) vaste leverancier van kopij 
hebben met de naam Ds. Peter Verhoeff. Hij is onze classispredikant. Zijn bijdrage is 
zeer lezenswaardig. 
Helaas lijkt de pandemie nog niet over, het schijnt dat het juist verergerd. Wat de con-
sequenties daarvan zijn kunt u lezen in het stuk van onze scriba.  
Maar er zijn ook lichtpuntjes. Zie hiervoor bijdrage van Rik Larnoes. Het is niet allemaal 
negatief en wat blijft is altijd de hoop, dit wordt duidelijk gemaakt in de overweging 
van Louise.  
 
Ook de kerk wordt geraakt door het coronavirus. Daar er minder collectes zijn en min-
der aanwezigen in de diensten loopt ze inkomsten mis. Daarom wil ik u speciaal aan-
dacht vragen voor de komende Kerkbalans. Hoop dat u iets extra’s kunt geven zodat 
de kerk alle doorlopende kosten kan dragen. Dit komt ook naar voren in de bespreking 
van de begrotingen die besproken worden in het stuk van de scriba. 
 
In het stuk van Wim Voorbraak een terugblik op het “rare” jaar. Een aanrader. 
 
Daarnaast de vaste rubrieken die nu in het teken van kerst staan. Te weten leesrooster 
voor de jeugd en Nachtvlinders.  
 
Maar laten we niet vergeten dat het weldra kerst zal zijn. Laten we er met alle beper-
kingen toch een feest van proberen te maken. En al kunnen we niet fysiek bij elkaar 
zijn we kunnen altijd in gedachten een gemeente vormen. 
 
Dan heeft u nog de spreuk van de maand tegoed.  
 
Die luidt als volgt : Dit is de tijd van omzien naar wat er afgelopen jaar gebeurd is 
maar ook om om te zien naar anderen.  
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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 
 

    
    
 
 
 
 
 
Aankondiging uit krant van 
1890.    

 

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 

Louise Kooiman 
 
Dit jaar zal de kerst anders zijn dan alle andere kerstfeesten. 
Ons leven staat al een poosje op zijn kop en wij moeten ons aanpassen aan de veran-
derende omstandigheden. Meer thuis werken, niet meer of minder samen naar de 

kerk. Mensen verloren hun baan en anderen hebben het 
juist heel erg druk. En dan de mensen die een dierbare 
verloren of die ziek zijn geweest en nog altijd niet hele-
maal hersteld en niet weten hoe de toekomst zal zijn.  
De overheid doet zijn best en laat zich adviseren door 
mensen die er verstand van hebben. Maar ik denk dat 
naast virologen, microbiologen en epidemiologen ook 
sociologen aan het woord moeten komen.  
Want welke invloed heeft dit alles op onze sociale ver-
houdingen. Het corona-virus doordringt ons van weder-
zijdse afhankelijkheid, en tegelijkertijd leven we in een 
samenleving die het in verregaande mate tijdelijk zonder 
samen-leven moet stellen. Welke impact heeft dit op 

onze (kerk)gemeenschap?  
Wellicht zullen de diverse breuklijnen in de samenleving zich verdiepen. Ongelijkheden 
worden dieper, tussen gelukkige en ongelukkige gezinnen, tussen mensen met tuinen 
en zonder, mensen die kunnen thuiswerken en mensen die tijdens hun vitale werk 
geen 1,5 meter afstand kunnen houden. En de verschillen in schoolprestaties tussen 
hoge en lage milieus ontstaan niet op school maar thuis, las ik meerdere malen. En 
ook verspreidt het virus zich veel sneller in arme wijken met slechte en kleine behui-
zing.  
 
Sociale crisis gevolgd door economische crisis raakt de zwakken op de arbeidsmarkt 
het hardst die daardoor inkomen verliezen terwijl mensen in gevestigde arbeids-
marktposities vooralsnog niet zo veel last hebben van de crisis. En op de Intensive Care 
liggen meer mensen met een niet westerse achtergrond dan autochtone Nederlan-
ders. En niet alleen lager opgeleiden en flexwerkers, maar ook jongeren dreigen het 
slachtoffer te worden.  
Dit geeft te denken en ik denk dat deze crisis alles uitvergroot. 
En straks is het kerst. En staan we stil bij onze verwachting en dromen van een nieuwe 
wereld. Vrede op aarde. Het vraagt veel van ons, deze verwachtingen en dromen.  
Want naast alles wat er op ons afkomt van de coronacrisis dreigt er ook een klimaat-
verandering omdat de natuur een bedreiging is geworden voor onze eigen toekomst.  
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Dromen van een nieuwe wereld is er natuurlijk altijd geweest. Al is de één optimisti-
scher dan de ander.  
 
Graag wil ik u toch uitnodigen om te blijven dromen en dan bedoel ik geen nachtmer-
ries, maar juist te dagdromen. Want het gaat er niet om, om onze ogen te sluiten voor 
wat er mis is, wat ons zorgen baart, maar om onze angst, zorg en soms wanhoop om 
te zetten in verwachting, om het vol te houden. Want er bestaat vermoedelijk geen 
mens die zichzelf nooit verliest in een soort van dromen over de toekomst. Hoe zal die 
komende tijd eruit zien, wat ben ik van plan om daaraan te doen? Dromen over een 
coronavrij tijdperk, dromen over vrede op aarde, over een gezond lichaam, dromen 
van een geloofsgemeenschap waarin we weer gezamenlijkheid kunnen voelen in 
plaats van op anderhalve meter afstand.  
Dromen dat over niet al te lange tijd de liefde van je leven binnen zal stappen. Dromen 
dat we aandacht en zorg hebben voor elkaar, dat je financiële situatie verbeterd en er 
geen voedselbanken meer nodig zullen zijn. Ach, er zijn zoveel vormen van dromen,  
Misschien is dat ook wel het geheim van de verhalen die rondom het kerkelijke kerst-
feest geweven worden. Advent biedt veel aanknopingspunten om te dromen. Een 
stille tijd, waarin ruimte gecreëerd kan worden om even tot rust te komen in een we-
reld vol hectiek, en je al dromend een nieuwe tijd voor te stellen.  
Een tijd die tenslotte uitmondt in het feest van de geboorte van kwetsbaar leven. Een 
enorm krachtig beeld, dat mensen even boven de dagelijkse werkelijkheid van duis-
ternis uittilt. Om met de evangelist te spreken: ‘Het licht schijnt in de duisternis en de 
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’ 
Dat we toch op deze wijze dromend de adventstijd mogen vieren! 
 

KERKDIENSTEN 

VOORLOPIG  VINDEN ER GEEN VIERINGEN PLAATS IN  HET KERKJE IN EENIGENBURG 
EN IN DE ZORGCENTRA 

4e advent (publiek toegankelijke viering voor max 30 bezoekers, graag online reser-
veren) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. J.C. den Hertog, Alkmaar 
collecte   Diaconie – Protestantse Kerk Missionair 
Koster  J. Visser (coördinator) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 
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Donderdag 24 december 2020, kerstnachtdienst vanuit de Grote Kerk  te zien op 
“Kerkdienst gemist”, vanaf 20.00 uur.      
Voorganger   pastor Mw. L.J.Kooiman 
collecte  Diaconie (Voedselbank) 
Koster  Johan Tuinstra (coördinator) 
Organist  Caroline Schaap 

25 december 2020, 1e kerstdag (publiek toegankelijke viering voor max 30 bezoekers, 
graag online reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
collecte  Diaconie – Kinderen in de knel 
Koster  Hans Suurland (coördinator) 
Organist  Caroline Schaap 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

Zondag 27 december 2020 (publiek toegankelijke viering voor max 30 bezoekers, 
graag online reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Dhr. B. v.d. Bent, Alkmaar 
collecte  CvK – Kerk (Pastoraat) 
Koster  Jan Mechielsen (coördinator) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst 

 Zondag 3 januari 2021, (publiek toegankelijke viering voor max 30 bezoekers, graag 
online reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. v.d. Bom 
collecte  Diaconie (algemeen) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst. 

10 januari 2021, (publiek toegankelijke viering voor max 30 bezoekers, graag online 
reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. H. R. Hummelen, Egmond Binnen 
collecte  CvK : Energiekosten 
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Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst.  

17 januari 2021, (publiek toegankelijke viering voor max 30 bezoekers, graag online 
reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Pastor Mw. L.J. Kooiman 
collecte  Diaconie : Kerk in Actie (Ondersteuning kerkenwerk binnenland) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

24 januari 2021, (publiek toegankelijke viering voor max 30 bezoekers, graag online 
reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A.J. van der Bom 
collecte  CvK : Pastoraat 
Organist  Caroline Schaap 
Er is crèche en kindernevendienst. 

31 januari 2021, (publiek toegankelijke viering voor max 30 bezoekers, graag online 
reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Drs. G. Scholten, past. verzorger NW-Ziekenhuis, Den Helder 
collecte  Diaconie Werelddiaconaat (Hulp Bangladesh) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

7 februari 2021, (publiek toegankelijke viering voor max 30 bezoekers, graag online 
reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A. J. van der Bom 
collecte  CvK : Instandhouding kerkgebouw 
Organist  Ronald van de Veen 
Er is crèche en kindernevendienst. 

14 februari 2021, (publiek toegankelijke viering voor max 30 bezoekers, graag online 
reserveren) 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A. J. van der Bom 
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collecte  Diaconie : Kerk in Actie (Noodhulp Ethiopië) 
Organist  Hanneke Muntjewerf 
Er is crèche en kindernevendienst. 

21 februari 2021, (publiek toegankelijke viering voor max 30 bezoekers, graag online 
reserveren) 
1e Zondag Veertig dagentijd 
Grote Kerk 
10.00 uur   Ds. A. J. van der Bom 
collecte  CvK : Onderhoud orgel 
Organist  Caroline Schaap 
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk 

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST 

Annemieke Plomp-Baas 
 
Gelukkig hebben we er inmiddels weer een aantal gezellige ochtenden op zitten, na de 
pauze die we vorige maand moesten nemen. Het adventsproject loopt alweer een 
paar weken en het kerstfeest komt steeds dichterbij.  
Hier onder zien jullie het rooster voor de komende periode. In het nieuwe jaar gaan 
we verder met verschillende verhalen uit het evangelie van Marcus. 
Omdat het volgende kerkblad pas in februari uit komt, wensen we jullie van deze plek 
alvast hele fijne feestdagen en een goed 2021. Natuurlijk hopen we jullie voor die tijd 
nog gewoon te zien in de kerk! 
 
20 december Lucas 1:57-66 

Hebreeën 1:1-7 en 
13-14  
Joh. 1:14 

De geboorte van Johannes 
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 
03 januari Marcus 1: 1-8 Johannes de Doper 
10 januari Marcus 1:21-28 Jezus is sterker dan een onreine geest 
17 januari Marcus 1:29-39 Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus 
24 januari Marcus 1:40-45 Jezus geneest iemand met huidvraat 
31 januari Marcus 2:1-12 Een verlamde en vier gelovige vrienden 
07 februari Marcus 2:23-28 Aren plukken op de sabbat 
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KERSTNACHTDIENST 
 
Dit jaar zal er vanwege corona op kerstavond zal de kerstnachtdienst worden uitge-
zonden via www.kerkdienstgemist.nl  Voorganger is pastor Louise Kooiman en het 
thema is: Lichtzoekers en Lichtbrengers.  
Kinderen hebben een aandeel in de dienst en het mannenkwartet de Hale Bopp Four 
uit Andijk- Enkhuizen zal zijn medewerking verlenen.  
We hopen dat u vanaf 20.00 uur de dienst thuis kan volgen.  
Er zal dus geen gelegenheid zijn om op kerstavond in de kerk de dienst mee te vieren 
want de dienst is van te voren al opgenomen.  
 
KERKDIENST OP 1e KERSTDAG 
 
Op 1e kerstdag zal er een feestelijke kerkdienst zijn waarin de voorzangers enige 
Christmas Carols ten gehore zullen brengen en waarin de voorganger stukjes uit Char-
les Dickens 'A Christmas Carol' in het Nederlands (!) zal voorlezen. Zie voor 'A Christ-
mas Carol' ook de column 'Schager nachtvlinders'. 
Voorzangers zijn Tess Marique Oostwouder, Wijnand Kramer en Jan Bruin. Zij worden 
begeleid door Annelies Komen, piano en Caroline Schaap  orgel. 

KERSTGROET CLASSISPREDIKANT 
Ds. P. Verhoeff 
 

Moeder en kind 
De afbeelding is onmiskenbaar van Marc Chagall. Het is 
een detail van een raam in het koor van de parochiekerk 
St Stephan in Mainz. De titel is ‘Maria met kind’. Mij tref-
fen meteen de lijnen die door de afbeelding lopen. Als 
breuken door het leven. De dominante kleur is diep 
blauw. Wie ooit in de St Stephan is geweest, weet dat het 
daglicht het hele interieur van de kerk in deze blauwe 
gloed zet. De priester van de St Stephan en Chagall-
kenner Klaus Mayer spreekt van ‘kleuren die getuigen 
van hoop en van de vreugde van het leven’. Midden in 
het veld van diep blauw springt de figuur van Maria in 
geel eruit. Het kind van kerst op haar arm is wit als de 
hemel, of eigenlijk meer lichtblauw. Ik denk: niet per 
ongeluk. In dit kind ontmoeten het wit van de hemel en 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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het aardse blauw elkaar. En al lopen de breuken van de aarde dwars door het kind 
heen, zijn moeder houdt haar arm om hem heen geslagen. Het afgelopen jaar is een 
jaar geworden dat niemand ooit zal vergeten. Het leven kwam tot stilstand, en ook de 
kerk ging in quarantaine. Langzaam startte daarna alles weer op, maar inmiddels heb-
ben we te maken met nieuwe beperkingen. We zien ze als breuken door ons leven 
lopen. Het was een jaar vol angst en onzekerheid. Ook Maria is bang als de geboorte 
van haar kind door een engel wordt aangekondigd. Maar de engel zegt: ‘Wees niet 
bang.’ Die woorden spreekt God ook tot ons in het kind van kerst: wees niet bang. 
Midden in deze wereld is dit kind licht uit de hemel. Iets daarvan ervaar je in de St 
Stephan in Mainz. De hele kerk is in een blauwe gloed gehuld. Aards. Maar ook andere 
kleuren lichten op. Geel. En wit. En nog veel meer. Kleuren die getuigen van hoop en 
van de vreugde van het leven. Laten we ondanks beperkingen dit jaar zo kerst vieren. 
Zonder angst. Vol vertrouwen in een God die breuken heelt. En vol van hoop en de 
vreugde van het leven! 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
Annemarie Voorbraak 
 
16 t/m 30 januari 2021. Dat wordt de datum waarop landelijk de actie Kerkbalans 
wordt gehouden. Het thema is: “GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”. Wat 
dat betekent, die kerk van morgen, is zeker op de korte termijn nog zeer onduidelijk. 
Wanneer mogen wij weer naar de kerk? Wanneer kunnen wij elkaar weer ontmoeten? 
Op zondag, maar ook door de week. Bijna een jaar lang is het anders dan anders. We 
ontmoeten elkaar wellicht, maar op een andere manier. En ook gebeurt er van alles. 
Zo hebben wij omdat er toch weinig gebeurt en weinig stoelen in de kerk staan, de 
vloeren in de kerk, jeugdhonk en Hans Leijdekkerszaal grondig laten schoon maken. 
Dat was nodig. De vloeren zien er weer prachtig uit en wat ook fijn is: ze maken weer 
makkelijker schoon. Sinds de restauratie was het niet meer gedaan en alles heeft on-
derhoud nodig. U begrijpt dat het niet voor niets gaat. Ook in 2021 zullen we weer alle 
zeilen bij moeten zetten om de financiën gezond te houden. En daarvoor is de Actie 
Kerkbalans. Wij hopen, om te zorgen dat wij zo min mogelijk adressen moeten nalo-
pen, u zich wilt opgeven om toch vooral digitaal mee te doen. Daar helpt u de “ba-
lanslopers” en de kerkrentmeesters heel erg mee. We beloven dat we u alleen lastig-
vallen met een mail voor kerkbalans als u niet verder lastig gevallen wilt worden met 
e-mails. 
Doet u mee? Bedankt alvast. avoorbraak@ziggo.nl.  
 

mailto:avoorbraak@ziggo.nl
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TAAKGROEP LEREN EN DOEN 
Rik Larnoes 
 

‘Schager Lichtpuntjes’ 
 
Lichtpuntje 1 in Grote Kerk in Schagen 

‘De snelheid van stilte’ 
Zondag 20 december om 15.00 uur 
brengen Ned McGowan (fluitist en com-
ponist) en Guy Livingston (pianist en 
radiomaker) in de Grote Kerk op de 
Markt hun artistieke interesses samen in 
een innovatieve, interactieve voorstelling 
die livemuziek combineert met een dia- 
en filmvoorstelling, lezing en interactie 
met het publiek. Zij spreken uitstekend 
Nederlands. Ned en Guy zijn Amerikaan-
se beroepsmusici die van de Coronanood 

een deugd hebben gemaakt. Voor dit ‘Schager Lichtpuntje’ kunt u zich aanmelden via 
activiteiten@pgschagen.nl of telefonisch bij Rik Laernoes 0629220184 
Uiteraard worden de Coronaregels strikt toegepast. Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar. 
 
Lichtpuntje 2 in Grote Kerk Schagen 
Mirjam Karres en Carel ter Linden 
Op zondag 24 januari komt ds. Carel 
ter Linden dan toch naar de Grote 
Kerk in Schagen. Ds. Ter Linden - 
jarenlang predikant van de Kloos-
terkerk in Den Haag en ‘hofpredi-
kant’ bij het huwelijk van Willem-
Alexander en Maxima en bij de uit-
vaart van prins Claus – heeft in 2008 
de gedichtenbundel ‘Om een zin’ uitgegeven bij de Arbeiderspers. Mirjam Karres, pia-
niste, koos daarbij als illustratie bij de gedichten een aantal pianostukken o.a. van 
Scarlatti, Chopin, Schumann, Liszt, Bach en Debussy. Ze treden al een paar jaar samen 
op met dit programma. Ook hiervoor geldt: we houden ons aan de regels. En ook 

mailto:activiteiten@pgschagen.nl
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graag even aanmelden bij activiteiten@pgschagen.nl of telefonisch bij Rik Laernoes 
0629220184. Het programma begint om 15.00 uur. De toegang is vrij. We hopen na-
tuurlijk op een goed gevulde kerk. 
 

MEELEVEN 
Arie Jan van der Bom en Louise Kooiman 
 
We leven mee met de familie Van Leeuwen. Acaciaplein 231. Er is zorg om de gezond-
heid van Gerrie van Leeuwen en wij wensen haar veel stekte en kracht toe in deze 
intensieve periode. Wij hopen dat zij weer mag herstellen. 
Wij leven mee met de familie Kempe, Mauvestraat 72. Er is veel zorg om de gezond-
heid van dhr. Kempe en wij wensen hem, zijn vrouw en zijn gezin veel stekte in de tijd 
die komt.  
Wij leven mee met Nel van Vliet. Zij verblijft tijdelijk in een revalidatiecentrum aan de 
Jupiterstraat 10, 1829 CA Alkmaar (Oudijk). Wij wensen haar veel geduld toe en een 
goed herstel. Dat zij zich allen gedragen mogen weten door Gods liefde. 
Voor velen is het dit jaar een ander soort kerst en wij mogen niet als familie met velen 
bij elkaar zijn. We zullen met goede afspraken in klein verband elkaar treffen.  
Ondanks dat wensen we elkaar alle goeds toe.  
Wij denken ook aan hen die met de kerst alleen of ziek zijn. Dat wij als gemeente aan-
dacht mogen hebben voor elkaar en we wensen allen gezegende kerstdagen en alle 
goeds voor het nieuwe jaar. 
 
 
VAKANTIE 
Arie Jan van der Bom en Louise Kooiman 
 
Tussen kerst en oud en Nieuw zal pastor Louise Kooiman een aantal dagen met vakan-
tie zijn. 
Voor dringende pastorale zaken kunt u contact opnemen met Ds. Arie Jan v.d. Bom. 
Tel. 06 83384921 
Bij deze dank ik u allen voor de kerst- en Nieuwjaarswensen en ik wens u mede na-
mens mijn man Hein gezegende kerstdagen en een gezond Nieuwjaar. 
 
Ds. Arie Jan van der Bom is met vakantie van 11 t/m 17 Januari. In dringende gevallen 
kunt u contact opnemen met pastor Louise Kooiman tel. 0228-592970  
 

  

mailto:activiteiten@pgschagen.nl
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BEDANKJE 
Riek Schreuder 
 
Dag mensen, 
Voor alle belangstelling in de vorm van wat dan ook: kaarten (heel belangrijk) dank ik 
u. Ik voel mij gedragen door uw gebed. Het Licht van onze kerkelijke gemeente is om 
mij heen en bemoedigt mij en troost.  

VAN DE DIACONIE 
Wieb Koedijk 

Achtergrondinformatie over komende collectes. 

Collecte 20 december (Protestantse Kerk: Missionair) 
Daarom kerst 
Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open te zetten. Veel 
mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als christenen mogen 
we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de geboorte van Jezus Christus, 
met ons mee te beleven. Met ‘Daarom kerst’ biedt de Protestantse Kerk diverse 
materialen en activiteiten aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te 
laten maken met de kerstboodschap. Zo zijn er de ‘Daarom kerst’-cd’s, speciaal 
bedoeld om uit te delen aan bijvoorbeeld buren of vrienden, en hen uit te nodigen 
voor een kerstviering. Ook zijn er via Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl door 
het hele land laagdrempelige kerstconcerten. 
 
Collecte 24 december (Kerstnachtdienst) (Voedselbank) 
Daar voor vele mensen de kerstnachtdienst één van de weinige keren is dat de 
kerk bezocht wordt, hebben we gezocht naar een doel dat alle aanspreekt. Helaas 
zal deze dienst  alleen online zijn. We hopen daarom we op veel onlinebezoek.  
De voedselbank heeft dit jaar meer “klanten” terwijl ze niet in de supermarkten 
mogen flyeren. Ook is het zo dat supermarkten zuiniger inkopen dus er blijven 
minder restantpartijen voor de voedselbank over. Daarom deze collecte. 
 
Collecte 25 december (Kerk in Actie : Kinderen in de knel) 
Voor veel te veel kinderen is het met kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de 
vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. 
Ze worden misbruik of verwaarloosd. Juist met kerst verdienen zij onze bijzondere 
aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst 
bestemd is voor kinderprojecten! 



   14  
  

 
 
Collecte 17 januari (Kerk in Actie) 
Ondersteuning gemeenten 
Goed toegerust aan de slag in de kerk 
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op 
allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk 
en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de 
Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te 
doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, ze doen ideeën op 
en wisselen ervaringen uit. Zo gaan ze goed toegerust aan de slag! 
 
Collecte 31 januari (Werelddiaconaat) 
Bangladesh - Beter bestand tegen het water  
Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverande-
ring zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst 
van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levenson-
derhoud. Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij 
hoe ze zich zo goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bij-
voorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen. 
 
Collecte 14 februari (Kerk in Actie) 
Ethiopië - Noodhulp & rampenpreventie 
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstro-
mingen. 
Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk 
van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar 
nóg beter is 
het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en 
leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere 
manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst 
tegenvalt. 
 
GOED GEDAAN ! 
Wim Voorbraak 
Ik ben opgegroeid in de Gereformeerde traditie met een kerkdienst , vroeg op Oude-
jaarsavond. Niet alleen werden de gemeenteleden dan herdacht die het afgelopen jaar 
overleden waren, ook werd terug gekeken op dat wat er nog meer gebeurd was dat 
jaar. 
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Wij hebben geen oudejaarsdienst dus daarom in ons blad een terugblik. Dit jaar was 
voor iedereen een bijzonder jaar. Nu wordt al gezegd dat onze kinderen en kleinkinde-
ren 2020 zullen blijven herinneren als het jaar van het coronavirus. Op kleine schaal en 
ver weg in China begonnen heeft de pandemie zich over de wereld verspreid en kre-
gen wij er ook mee te maken, ook als kerkgemeenschap in en rond de Markt.  
Het hele jaar door maak ik foto’s 
van speciale gebeurtenissen in en 
rondom de kerk. Dat doe ik nu al 
zo’n 20 jaar. Dit jaar was het niet 
anders. Maar toch wel heel an-
ders!  
 
Geen defilé van onze  jeugd met 
hun palmpaasstokken.  Zo  als  
vaker dit jaar  was de keukentafel 
thuis tot knutseltafel geworden. 
Foto’s van het maken van de stok-
ken zijn nog wel terug te zien op 
de website. – 
 
Zo veel andere dingen jaar In de stille week, als voorbereiding op Pasen, viel in heel 
Nederland het leven stil en ging zelf de kerk voor een deel op slot. Aanvankelijk dach-
ten we dat het wel los zou lopen. Zeker in Schagen, ver van Brabant. Na de zomer star-

ten we gewoon weer en pakken 
we de draad  weer op, zo dach-
ten we. Niet dus. Nu ik dit schrijf 
is onze hoop gevestigd op de 40 
dagen tijd in 2021, die half fe-
bruari van start gaat. Misschien 
kunnen we dan, voorzien van 
een vaccin, elkaar weer ontmoe-
ten en samen gemeenschap zijn. 
 
Het is een beetje met elkaar in 
tegenspraak, maar ondanks dat 
er niets leek te gebeuren, ge-
beurde er, voor u vaak achter 

de schermen, enorm veel. Iets organiseren en daarna weer afbellen is ook werk en ook 
nog knap frustrerend. De taakgroep “Leren en doen” weet daar alles van. Maar ze 

 

Palmpasen thuis! Meer foto’s op onze website 

Arjan Plomp in video vergadering 
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geven het niet op. Ze gaan door en proberen deze en komende maand activiteiten te 
organiseren voor een kleine groep mensen. 

 
Ed van Oerle van Noordkop Centraal in actie. 
 
Een belangrijke rol in dit alles speelt de “kleine kerkenraad”. Zij zijn, onder leiding van 
Paulien Knol, ons dagelijks bestuur, ze vergaderen frequent, vaak online en probeer-
den, na iedere persconferentie van Rutte c.s. zo goed mogelijk te anticiperen en de 
gevolgen te interpreteren voor ons als kerkgemeenschap.  
Ineens was daar Noordkop Centraal geregeld, die de zondagse diensten ging uitzen-
den. De hele zondag werd de dienst herhaald. Schagenezen die niets met de kerk heb-
ben, kregen ineens een kerkdienst voorgeschoteld. 
Dat werd zomaar gedaan! 
 
Hard is er die periode ook gewerkt aan de mogelijkheid om zelf online diensten te 
gaan verzorgen omdat we wisten dat de medewerking van Noordkop Centraal eindig 
was. Dat ging niet zo maar. Veel andere kerken in Nederland wilden hetzelfde, en dat 
ook zo snel mogelijk. De voorraad van de leverancier van opnameapparatuur raakte 
uitgeput. Gelukkig is het gelukt om eerst één camera en later nog een tweede camera 
aan te schaffen en een camera team samen te stellen waarbij Huib Wagenaar en Kees 
en Willeke van Treuren het voortouw namen. Ik kom gemeenteleden tegen die weinig 
in de kerk kwamen maar nu wel de online diensten volgen.  
 
Scriba Arjan Plomp verzorgt sinds die tijd een deel van de Homepage van onze website 
met het meest actuele nieuws uit de kleine kerkenraad. Dit kan zo maar, na een pers-
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conferentie, weer veranderen. Wachten op het volgende kerkblad duurt te lang. Op 
die website, ik noem hem nog even www.pgschagen.nl , kun je je ook aanmelden als 
bezoeker van de eerstvolgende dienst. Dertig mensen is voorlopig nog het maximum. 
Een telefoontje naar Arjan kan ook. 
 

 
De doop van is Chizkia Veul 

 
Uniek was dit voorjaar ook de bloemenuitdeelcampagne. Gemeenteleden en pastores 
kwamen zo, soms voor het eerst, met elkaar in contact. 
 
Gemeentezang is sinds corona niet meer mogelijk. Ook de cantorij is gestopt. Nog 
even is geprobeerd om verspreid over de kerkzaal door te gaan met stemoefeningen. 
Maar hieraan kwam ook een eind toen de regels verder aangescherpt werden. Geluk-
kig zit er in onze gemeente voldoende talent en durf om elke zondag wat liederen te 
laten horen. Ik begreep van Wijnand Kramer, de coördinator van de wekelijkse zangin-
vulling, dat er volgend jaar ook een paar nieuwe gezichten in beeld komen. Maar wat 
zal het fijn zijn wanneer we weer met ons allen kunnen zingen!  
Onder het oog van 30 aanwezigen en vele mensen thuis voor hun beeldscherm, is 
afscheid genomen van een tweetal ambtdragers en zijn drie anderen herbevestigd. Jan 
Mechielsen kreeg de PKN-speld uitgereikt voor zijn vele jaren dienstbaar zijn aan de 
Hervormde en later de PKN kerk. De dienst op “Uitzending gemist” duurde gelijk 5 
minuten langer omdat het opspelden niet wilde lukken.  
Dit jaar verhuisden ook Leo en Magda Witte en Roel en Thea van de Kamp respectie-
velijk naar Hardenberg en Zaltbommel, beide echtparen goed voor vele vrijwilligers-
klussen in onze kerk. 

http://www.pgschagen.nl/
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Ook is Chizkia Kayleigh Veul gedoopt in het bijzijn van de kinderen van de kinderneven-
dienst. Na de zomervakantie is de kindernevendienst weer gestart in hun eigen ruim-
te, gescheiden van de volwassenen. Pas na de slotzang komen zij steeds de kerkzaal 
binnen. 
Twintig gemeenteleden overleden dit jaar. Zij werden samen met nog een aantal fami-
lieleden van gemeenteleden herdacht in de viering op eeuwigheidzondag. De moge-
lijkheid om nu ook uitvaartdiensten uit te zenden via “Kerkdienst gemist” maakt het 
mogelijk om familieleden over de hele wereld de dienst mee te laten maken. Zo 
schept corona toch weer nieuwe mogelijkheden.  
 
Toen afgelopen maand 2 weken geen publiek werd toegelaten is van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om 
de vloeren van de 
kerkzaal, de Hans 
Leijdekkerszaal en 
het jeugdhonk inten-
sief door een extern 
bedrijf te laten 
schrobben en van 
nieuwe was te laten 
voorzien. 
 
Op de website kunt u 
ook lezen dat het 
preekrooster voor 
2021 helemaal ge-
vuld is met dank aan 
Anneke van Dijk, 
onze “preekregelaar”. Onze organistenregelaar Hanneke Muntjewerf heeft daar de 
organisten bij gezocht en aan toegevoegd. We zijn weer helemaal voorbereid op 2021.  
 
Het wachten is nu op het moment dat we met zijn allen naar de kerk kunnen, koffie-
drinken na afloop en weer vieringen mogelijk zijn in Eenigenburg en de zorgcentra. 
Tijdens de bezoekjes die ik zo nu en dan afleg, hoor ik vaak dat u het koffiedrinken, na 
afloop van de kerkdienst mist. Zelf had ik het niet zo op de vaste combinaties gemeen-
teleden rond de tafels in de Hans Leijdekkerszaal. Ga ook eens met ander mensen in 
gesprek, dacht ik dan. Nu merk ik dat tijdens die vertrouwde tafelschikking, waarbij 
iedereen iedereen kent, elkaars wel en wee van de afgelopen week werd uitgewisseld, 
iets wat men nu mist. Misschien kan de telefooncirkel daarin verandering brengen. Bel 
elkaar eens op ! 

"Diepte reiniging"van de vloer 
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We zien een bijna lege Markt: geen terrassen, ook geen ijsbaan: de corona-pandamie 
is ook een dreun voor onze buren, de Schager horeca. Zij hebben het zwaar. Een ge-
volg is dat er ook minder geadverteerd gaat worden in ons kerkblad. Dat gaat u in 
2021 merken. 
 
Goed gedaan!!! 
 
Dat geldt voor de kleine kerkenraad, de verschillende colleges en taakgroepen die we 
hebben. Steeds opnieuw zijn oplossingen gevonden om, ondanks de soms geldende 
beperkingen, er voor te zorgen dat iedereen, elke zondagmorgen, of als een van de 
dertig gemeenteleden in de kerk, of online de dienst mee kunnen maken. Het zijn he-
laas klein clubjes mensen, uitbreiding van het aantal vrijwilligers zou wenselijk zijn, 
maar ze doen het toch maar voor ons als gemeente.  
Bedankt allemaal, een fijne jaarwisseling en veel heil en zegen in het nieuwe jaar. 
 
BLOEMENGROET 
Margot van der Poll 
 
Omdat er vraag naar is ge-
weest, wil ik met jullie de bete-
kenis van de bloemstukken 
delen. Wanneer ik liturgisch 
bloemschik schrijf ik vaak een 
stukje voor op de website die 
te vinden zijn onder het kopje 
bloemschikkingen en oude 
diensten. Daar staan ook oude-
re schikkingen op. 
 
Bij de schikking van de eeu-
wigheidszondag hoort de vol-
gende tekst : 
1. De cirkel van berken takken 

is de lijn van de tijd, zonder 
einde. De loop van de sei-
zoenen: opgaan, blinken en 
verzinken. De kringloop van 
het leven: geboren wor-
den, leven en sterven. Ge-
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slachten gaan en geslachten komen. De cirkel geeft de verbondenheid aan van al-
les met iedereen en van iedereen. In leven en sterven zijn we deel van het grote , 
eeuwige geheel. De openheid van de cirkel wijst naar inzicht, doorzicht en uitzicht. 
De verkleurde herfstbladeren geven de broosheid van het leven weer. 
2. De kronkelige takken van de hazelaar laten de grilligheid van ons bestaan zien. 
Maar: die kale tak is meteen alweer veelbelovend: de knopjes die in de lente zul-

len openspringen kun je nu al zien! En: 
eens komt de grote zomer! 

3. De takken van de conifeer en de 
ranken van de klimop zijn altijd groen, 
het hele jaar door. Ze symboliseren het 
eeuwige leven dat nooit verloren gaat: 
de ziel van de mens, zijn glanzende 
kern die voortleeft, ook al is die mens 
gestorven. 

4. De rode rozen staan voor de liefde. Liefde die wij voelen voor de mensen die 
van ons heengingen. Ze waren er voor ons en voor anderen. Ze waren er precies 
zoals ze waren: mensen met hun lichte kant en met hun schaduwkant. In liefde 
houden we hen omsloten. De rozen staan trots rechtop, want echte liefde is niet 

klein te krijgen! Ze wijzen ook 
omhoog, naar licht kracht en 
hoop. Wij mogen daar van 
hogerhand op vertrouwen! 
5. De witte rozen symbo-
liseren het nieuwe leven dat 
elke dag geboren wordt. Ze 
duiden naar echtheid, waar-
heid en schoonheid, die we in 
ons leven van alledag mogen 
ervaren. Ze zijn het teken van 
ons samenleven met elkaar, 
het opzoek zijn naar de pure 
waarheid. 
6. De lichtjes laten ons 
zien dat we in liefde en ver-
trouwen onze eigen weg ver-
der mogen gaan, als dragers 

van het grote licht in verbondenheid met allen die van ons heengingen. 
7. De bijbel die ons in vreugde, maar zeker ook in tijden van verdriet een woord 
van zingeving en troost biedt.  
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8. Alles wordt over-
straald door de grote, 
brandende kaars; sym-
bool van het Christus 
licht. Het licht dat door-
breekt, de vlam van ons 
bestaan in leven en ster-
ven, in tijd en eeuwig-
heid.                        

 

“Laten we, als 
dragers van dat 
licht, het licht in 
en voor elkaar ontsteken. 

 
N.B. De Tekst is afkomstig uit de NCRV gids van een aantal jaar terug. Aan-
gepast naar het bloemwerk wat ik nu hier in Schagen heb gemaakt.  

 
Bij de schikking van de hoorn des overvloeds hoort de volgende tekst : 
Door de adem van Gods Geest roept deze Hoorn een ieder op om tot Hem te komen. 
De adem van God, Zijn Geest laat deze Hoorn spreken van geloof, eeuwig leven, van 
genade, liefde en trouw. Dat is pas echte Overvloed! Overvloedige rijkdom van Gena-
de. Overvloedig, eeuwig Leven. Een weelde aan Goddelijke Liefde. 
Ik wens een ieder Gods heilzame kracht en zegen toe, 
 
EEN KLEIN BERICHTJE OVER EEN GROOT MAN 
Ide Wolzak 
 
In Trouw van 9 november stond in de rubriek personalia een klein berichtje over het 
overlijden op 72 jarige leeftijd van de Britse emeritus opperrabbijn Lord Jonathan 
Sacks.  
Een bijzondere man met wiens werk ik voor het eerst kennis maakte toen ik iemand 
begeleidde bij het schrijven van een eindscriptie voor haar studie psychologie aan de 
Open Universiteit. Onder de verplichte literatuur die zij daarbij had op gekregen be-
vond zich een hoofdstuk uit zijn boek ‘Leven met verschil’ (The Dignity of Difference) 
over het begrip ‘tzedakah’, dat moeilijk te vertalen is, maar vaak omschreven wordt als 
‘sociaal recht’ of ‘sociale rechtvaardigheid’, wat betekent dat aan niemand de basis-
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behoeften voor zijn bestaan ontnomen mogen worden. Rabbi Sacks past dat toe op 
onze markteconomie en haalt daarbij Leviticus 25:23 aan: “En het land zal niet voor 
altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners 
bij Mij.” (NBG 1951) Hij geeft daarbij suggesties over de toepasbaarheid in onze te-
genwoordige samenleving; bijvoorbeeld wat een sabbatsjaar en jubeljaar nu voor ons 
zouden kunnen betekenen voor onze markt economie. Mijn belangstelling was ge-
wekt. 
Rabbi Sacks blijkt een groot oeuvre op zijn naam te hebben staan. Hij werd ook veel-
vuldig geraadpleegd in allerlei ethisch-maatschappelijke kwesties zoals ook door onze 
Tweede Kamer over de kwestie van het koosjere slachten.  
Een bijzonder boek vind ik ‘Niet in Gods Naam. Een pleidooi tegen religieus extremis-
me en religieus geweld’. Hij analyseert daarin de spanningen die er van oudsher heb-
ben bestaan tussen de drie Abrahamitische godsdiensten, Jodendom, Christendom en 
Islam; vanwege de gezamenlijke stamvader spreekt hij van een ‘broedertwist’.  
Bij uitgeverij Skandalon worden momenteel een aantal van zijn boeken uitgegeven, 
waarin hij de teksten van de Thora uitlegt op een bijzondere, vaak van de traditionele 
uitleg afwijkende wijze, in een zeer heldere, goed leesbare schrijfstijl.  
Een bijzondere man die in het Nederlands Dagblad (7 november) zelfs werd aangeduid 
als ‘Geestelijk leider van Europa’. 
 
VAN DE SCRIBA 
Arjan Plomp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erediensten blijven toegankelijk voor maximaal 30 bezoekers tot nader order 
Op dit moment is er geen ander nieuws te melden dan dat we tot nader order met 
niet meer dan 30 bezoekers bij elkaar mogen komen tijdens de kerkdiensten.  
 
Dit betekent dat we een inschrijfsysteem hanteren om te kunnen maximeren tot 30 
bezoekers. U dient uw bezoek vooraf actief te reserveren. Hierbij wordt het gebruike-
lijke systeem gehanteerd: volwassen bezoekers dienen te reserveren. Jeugd, “perso-
neel” en vrijwilligers reserveren GEEN plaats voor een kerkdienst (wie ‘personeel’ is: 
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zie onze website). Het inschrijfformulier wordt automatisch gesloten bij 30 reserverin-
gen; 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: als er jeugd-
werk wordt aangeboden, willen we deze doelgroep bijzonder aanmoedigen hiervan 
gebruik te maken. Zeker in de Advents- en kerstperiode is dat van grote waarde! 
 
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. 
 
De dienst op kerstavond wordt afgelast. Er zal een online alternatief worden aange-
boden, via kerkdienstgemist.nl. Deze komt in de loop van de avond op 24 december 
beschikbaar. 
 
We blijven de diensten 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 

 
Begrotingen 2021 
De kerkenraad heeft op 25 november jl. vergaderd middels videobellen en daarbij de 
begrotingen van zowel de diaconie als de kerkrentmeesters voor 2021 besproken en 
goedgekeurd. 
 
Over de begroting van het College van Kerkrentmeesters is het volgende relevant:  

- De omvang van het pastoraat is wat kleiner dan eerder voorzien in de meerja-
renbegroting 

- De schoonmaakkosten zijn er extra bijgekomen ten opzichte van de meerja-
renbegroting 
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- De gehele installatie om uitzendingen te kunnen verzorgen via kerkdienstge-
mist.nl waren eerder niet voorzien. Deze worden langjarig afgeschreven 

- Er is een extra dotatie (reservering) voor het kerkje Eenigenburg benodigd 
- Opbrengst levend geld is nagenoeg conform meerjarenbegroting: deze nemen 

langzaam af 
Er zijn meer pachtopbrengsten, m.n. door afgesloten (erf)pachtcontracten 
i.p.v. gereguleerde pachtcontracten.  

- Koersverschillen zijn niet begroot 
Het financiële resultaat van deze begroting is -21.000 euro, dus negatief. Dit is 
in lijn met de meerjarenbegroting.  

 
Over de begroting van het College van Diakenen het volgende:  

1. De Rabobank keert in het begrotingsjaar niet uit; mogelijk zijn er wat extra 
certificaten, die worden uitgegeven 

2. Oikocredit keert in het begrotingsjaar minder uit 
3. Het Bregmanfonds keert minder uit in begrotingsjaar (m.n. door de lagere 

pachtinkomsten o.b.v. reguliere pacht) 
4. De PKN brengt wat meer kosten in rekening voor het CvD 

 
 
Het operationeel resultaat valt daarmee licht negatief uit, door een bestemmingsre-
serve valt het begrote resultaat nipt positief uit. 
De begrotingen zijn beschikbaar via onze website, maar u kunt ook vragen stellen of 
opmerkingen plaatsen via scriba@pgschagen.nl  
 
Dienstenrooster 2021 
Het preekrooster is voor 2021 samengesteld door Anneke van Dijk (dit is jarenlang 
door Tineke Dwarswaard verzorgd) en op dit moment zijn er voor alle geplande kerk-
diensten voorgangers beschikbaar. Dank aan Anneke voor deze inspanning! 
Nieuwe namen voor PG Schagen onder de voorgangers zijn: Drs. Boon en Erik-Jan Til-
lema. 
 
De oecumenische viering in januari 2021 is geannuleerd en vervangen door een regu-
liere dienst. De Raad van Kerken Schagen ziet geen mogelijkheden om een oecumeni-
sche viering te organiseren op een prettige manier met de huidige beperkingen. 
 
Op dit moment gaan we er in ons rooster vanuit dat we tot en met eind maart beper-
kingen zullen kennen ten gevolge van corona. Zolang we deze beperkingen hebben, 
zullen we één collecte per zondag inzamelen en uw eventuele bijdragen kunt u ook 
overmaken.  

mailto:scriba@pgschagen.nl
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De startzondag is de eerste zondag van september. Dit is niet de eerste zondag na 
afloop van de zomervakantie, maar deze datum is reeds vastgelegd in de agenda’s en 
een andere datum is daarmee lastig te plannen. 
 
Overige zaken 
De statuten van de stichting die het kerkje van Valkkoog beheert, zal worden gewijzigd 
om de ANBI-status te verkrijgen. De kerkenraad heeft kennis genomen van de voorge-
stelde wijzigingen en deze goedgekeurd. Daarbij is het volgende relevant: de bestem-
mingsmogelijkheden van dit kerkgebouw is beperkt, bij eventuele liquidatie van de 
stichting heeft de PG Schagen het eerste recht op verkrijging van dit kerkgebouw en 
de kerkenraad zal niet langer meer 2 bestuursleden afvaardigen voor dit bestuur (wat 
de afgelopen jaren reeds de praktijk was). 
 
De PKN heeft een nieuwe visienota uitgebracht onder de titel ‘van U is de toekomst’. U 
kunt deze gratis digitaal bekijken via: htt-
ps://www.protestantsekerk.nl/thema/visienota-van-u-is-de-toekomst/ 
 
We willen de eerstvolgende vergadering een deel van deze visienota met elkaar be-
spreken. 
 
 
SCHAGER NACHTVLINDERS X: MARLEY WAS DOOD.  
Ds. Arie Jan van der Bom 
 

 “Marley was dood. Dat om te beginnen.” (“Marley 
was dead, to begin with.”), is de beginregel van het 
bekendste kerstverhaal in de wereldliteratuur: A 
Christmas Carol. De Engelse auteur Charles Dickens 
schreef dit verhaal in 1843.  
 
Het gaat over de gierige geldwisselaar Ebenezer 
Scrooge. Aan het begin van het verhaal wordt al gauw 
duidelijk dat Scrooge een onuitstaanbare man is. Hij 
geeft geen cent teveel uit. Niet aan anderen en ook 
niet aan zichzelf. Hij is zuiver zakelijk, ijskoud en 
gemeen. Onmogelijk in de omgang. Hij schrikt mensen 
af en heeft niets met kerst. Hij noemt het bij herhaling 
“humbug” wat zoiets als “onzin” betekent.  

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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Maar dan, op kerstnacht, komen de geesten op bezoek. Één voor één. Het verhaal 
wordt nu een spookverhaal. Het sidderen begint.  
 
Eerst krijgt hij bezoek van zijn overleden zakenpartner, Jacob Marley. Marley 
verschijnt als een angstaanjagend spook dat met zware ketens rondschuifelt. Hij komt 
zijn oude vriend Scrooge waarschuwen zodat deze niet net zoals hem zal eindigen. Hij 
vertelt Scrooge dat hij binnenkort door de drie geesten van kerst bezocht zal worden. 
Dit vormt de opmaat voor de rest van het verhaal waarin de drie geesten van kerst aan 
Scrooge verschijnen. De eerste geest is die van “Kerst van het Verleden”, de tweede 
die van “Kerst van het Heden” en de derde die van “Kerst van wat nog komen gaat”.  
 
Elk van de drie geesten confronteert Scrooge met episodes uit zijn leven en de 
gevolgen ervan. Langzaam maar zeker loopt het Scrooge over. Hij ervaart weemoed, 
teleurstelling, spijt, ontzetting, afschuw, doodsangst. Het is teveel en hij kan het niet 
meer aan. Wanneer Scrooge tenslotte ontwaakt uit wat voor hem één lange 
nachtmerrie lijkt, is hij opgelucht en extatisch blij. Hij is niet langer meer dezelfde. En 
hij weet wat hem te doen staat. Hij is nu hartelijk, genereus en goedlachs. Hij zet het 
één en ander meer dan royaal recht. Tenslotte 
neemt hij met veel enthousiasme deel aan het 
kerstfeest bij zijn neef thuis. Daar eindigt het 
verhaal. 
 
Dit verhaal is om allerlei redenen fascinerend. Zo is 
het verhaal van buiten gezien niet bijzonder 
christelijk. Over Jezus wordt geen woord gerept. En 
toch spelen er allerlei christelijke facetten een rol. 
De egocentrische Scrooge krijgt in het licht van zijn 
verleden, heden en toekomst berouw over zijn 
leven. Alsof hij tijdens zijn leven al het Laatste 
Oordeel moet doorstaan. Hij zet een streep onder 
zijn oude leven en begint opnieuw. Hij is dankbaar 
dat hij nog leeft en dat hem nog een tweede kans 
vergund wordt. Hij wil nu voluit leven. Hij is 
uitbundig en vrijgevig. Van een volstrekt asociaal 
mens wordt hij een meer dan sociaal mens. Hij is 
bekeerd tot zijn meest humane zelf. Het verhaal 
van Scrooge is daarom ook een hoogst opmerkelijk 
bekeringsverhaal. 
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Interessant in het verhaal is ook de aandacht voor sociale ongelijkheid. De klerk Bob 
Cratchit wordt voor de ogen van de lezer op een zeer pijnlijke wijze vernederd en 
uitgebuit door Scrooge. Het gezin van Cratchit bezwijkt daar bijna onder. De 
Industriële revolutie is inmiddels op stoom gekomen. En wat de Duitse filosoof Karl 
Marx enkele jaren later “het spook” van het kapitalisme zal noemen, waart in dit 
verhaal al rond. Scrooge wordt geconfronteerd met het feit dat zijn levenshouding niet 
los staat van honger en sterfte onder de wezen. Wij als lezers komen met Scrooge op 
bezoek op de handelsbeurs van rijke handelaren, maar ook in een obscure achterbuurt 
met grote armoede en achterstand. De verpaupering van wat Marx “het proletariaat” 
zal noemen is hier zichtbaar. 
 
Pas door de geesten van kerst wordt Scrooge direct geconfronteerd met onrecht. 
Onrecht dat hem is aangedaan. Maar ook onrecht dat hij anderen heeft aangedaan. 
Dat raakt hem en verandert hem. Zeker waar het zijn eigen dood betreft. Hij ziet 
zichzelf in de toekomst dood en begraven. En geen mens die om hem geeft. Hij ziet 
ook “Tiny” (kleine) Tim, het charmante jochie van Bob Cratchit, sterven onder 
erbarmelijke toestanden. Op die momenten lijkt het eindelijk tot Scrooge door te 
dringen dat hij als mens gefaald heeft. 
 
A Christmas Carol is een spookverhaal waarin Scrooge uiteindelijk een tweede kans 
krijgt. Voor Marley, zijn overleden collega, geldt dat niet. Marley is dood en zijn kans is 
verkeken. Daarom is Marley bij uitstek spookbeeld voor Scrooge. Een beeld van angst 
maar ook van waarschuwing. De dood van Marley is hierin het startpunt dat voor 

Scrooge de boel innerlijk in beweging zet. De 
dood van Marley wordt daarom aan het begin 
van A Christmas Carol tot in het overdrevene 
benadrukt. Dat maakt dat begin zowel morbide 
als komisch: “Marley was dood. Dat om te 
beginnen.” En even later: “Oude Marley was zo 
dood als een deurnagel!” De verteller dwaalt 
dan wat af: “Ik bedoel niet te zeggen dat ik uit 
eigen ervaring weet wat er nu zo bijzonder 
dood is aan een deurnagel. Ik zou zelf eerder 
geneigd zijn om een nagel van een doodskist 
voor het meest dode stukje ijzer van de 
ijzersmeedkunst te houden.” (…) “Je zult me 
daarom vast toestaan om nog eens nadrukkelijk 
te herhalen dat Marley zo dood als een 
deurnagel was. Wist Scrooge dat hij dood was? 

Natuurlijk wist hij dat! Hoe kon hij anders?” (…) “Het noemen van Marley’s begrafenis 
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brengt mij terug bij mijn beginpunt. Er bestaat geen twijfel over dat Marley dood was. 
Dit moet men heel goed begrijpen, of anders komt er helemaal niets terecht van het 
verhaal dat ik zo dadelijk zal vertellen.” 
 
Zelden was iemand zo dood als Marley om een punt te maken. Het punt van Dickens 
was juist om met A Christmas Carol “de geest van een idee” (“the Ghost of an Idea”) 
op te wekken. Voor Dickens bestond dat idee precies in het houden van een heel 
huiselijke kerst met familie en vrienden. Een knusse kerst waarin mensen samen zijn 
en het goed hebben. Dat idee was toen betrekkelijk nieuw. Inmiddels is dat al lang 

gemeengoed geworden. Maar dit jaar 
ondermijnt corona dat idee! Is het nog wel 
realiseerbaar dit jaar? Ik hoop het van harte en 
ik wens het jullie allen toe!  
 

 KERKEN KLEURDEN ROOD 

Kerken in heel Nederland kleurden woensdag 
25 november rood om aandacht te vragen voor 
het recht op vrijheid van godsdienst voor men-
sen van alle religies en voor de vervolging van 
christenen. Ook de Grote Kerk en de Christofo-
ruskerk kleurden rood. Met #RedWednesday # 
wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de 
vervolging van gelovigen – vooral minderhe-
den – en oproepen tot tolerantie en respect 
voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. “ 

 

 



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)

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

De Posthoorn
Markt 20
1741 BS Schagen

Lekker & gezellig 
eten in Schagen.

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

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

Verrassend assortiment
design- en cadeau-artikelen

(h)eerlijke foodproducten

Onderin de toren 
op de Markt in Schagen

www.wereldwinkelschagen.nl

 (h)eerlijke
 foodproducten

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

Verrassend assortiment 
design- en cadeau-artikelen

Februari - Maart 2020

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

Webshop  www.janrozing.nl

Kwaliteit
die staat

Biologisch-dynamisch tuin- en akkerbouwbedrijf

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

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

Adres en info: Rijperweg 16a, 1744 HK Sint Maarten (’t Rijpje)
www.delepelaar.com
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Dhr	  C.P.A.	  van	  Treuren	   Leeuwerikstraat	  8,	  1742	  BB	  Schagen,	  tel.	  0224	  214	  223	  
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(vrijwillige	  bijdrage).	  	  Dit	  rekeningnummer	  is	  ook	  voor	  collectebonnen!	  
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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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