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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het april nummer van 2021. Hoop dat het u weer verbondenheid geeft en
inspiratie. Over het doorgaande verhaal van Covid-19 het volgende. Rond 14 april zal
het kabinet weer een persconferentie geven. In deze hopen we te horen dat de kerk
op termijn weer open kan. Maar ja met het toenemende aantal opnames in de ziekenhuizen is dat nog maar de vraag.
Maar laten we positief blijven, negatief zorgt er voornamelijk voor dat je al verder in
de put geraakt. De lente heeft zich aangekondigd. Op sommige dagen denk je dat je
nog in de winter zit. Afgelopen week herhaaldelijk op een hagelbui getrakteerd toen ik
buiten liep. Maar we horen aan de vogels en we zien aan de uitbottende bomen en
struiken dat de lente er toch echt aankomt. Hoop dat de zon dan ook in uw hart zal
gaan schijnen. Een beetje zonneschijn doet wonderen. Mensen begroeten elkaar dan
ook meer.
Over dit nummer. Rijk gevuld met belanghebbende informatie over de gemeente. Ik
wil u ook extra attent maken op de foto’s van de kinderen met Palmpasen. Wat zijn we
toch blij dat de jeugd toch deel uitmaakt van onze kerk. In vele gemeentes zie je dat
niet (meer).
Helaas zijn ons in de afgelopen periode gemeenteleden ontvallen. In de verschillende
“In memoria” kunt u daar over lezen. Maar er zijn ook goede berichten te melden.
Tot zover. En hoop dat we in de volgende “Onze Kerk” weer volop aankondigingen
kunnen doen van activiteiten.
Dan nog de spreuk van de maand zoals u gewend bent.
Hoop is een stip op de horizon die ons energie geeft om door te gaan.
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TER OVERWEGING
Adriaan Rodenburg
Opstanding
In het nummer van Onze Kerk kort na Pasen 2019 schreef ik dat ik soms moeite heb
met de uitbundigheid van de Paasmorgen. Je hebt nauwelijks tijd om te bekomen van
het lijden van Goede Vrijdag. De Stille Zaterdag heeft, merkwaardig genoeg, nauwelijks een plek binnen de Paascyclus. Plompverloren, voor mij althans, vieren we op zondagmorgen de Opstanding van Jezus. Tijdens de Paaswake, beginnend vanuit de stilte
en de duisternis van Stille Zaterdag, een klein half uur ‘Wachten op het Licht’.
En dan “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft”. De
nieuwe Paaskaars is brandend binnengebracht, we ontsteken onze kaarsjes en na enkele liederen baadt de kerk in het volle licht van de kronen. We vieren ‘uit volle borst’
de Opstanding.
Nu is Jezus’ Opstanding al een gegeven
waarover je heel veel
kunt denken en schrijven. Over lichamelijke
Opstanding zijn dan
ook bibliotheken volgeschreven. Meestal
door theologen. En
dat ben ik niet. En dus
schrijf ik er hier niet
over.
Ik beperk mij tot wat de Evangelist Marcus hierover schrijft. En dat komt goed uit want
het Marcusevangelie heeft dit jaar centraal gestaan in onze kerk. Zo heeft onze predikant op Paasmorgen nog uitgelegd waarmee Marcus zijn beschrijving van Jezus leven
en sterven eindigt. Eerder dan we op het eerste gezicht denken. In de NBV-vertaling
van 2004 staat als toelichting bij Hoofdstuk 16, 9-20 (‘Na de opstanding’): In andere
Handschriften ontbreken deze verzen en in de NBG (Nieuwe)-vertaling van 1951 staat
dat gedeelte tussen grote haken. Dat betekent zoiets als ‘discutabel’.
Dus waar eindigt Marcus? Hij beschrijft hoe drie vrouwen uit de omgeving van Jezus –
Maria van Magdala, Maria, de moeder van Jacobus, en Salóme – naar het graf gaan
om Jezus te zalven. Twee engelen vertellen de vrouwen, en ik denk dat dat geloofstaal
is, dat Hij, Jezus, is opgewekt en dat Hij hun voorgaat naar Galilea.
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Galilea, mogelijk een afkorting van galil ha-gojiem, "district der heidenen", ook wel
‘draaikolk van mensen’ genoemd, de landstreek waar Jezus opgroeide en predikte.
Waar Hij blinden liet zien en lammen liet lopen. Waar Hij kinderen zegende en melaatsen genas. Zomaar psalm 146 in de praktijk gebracht.
Niet in Marcus maar wel in Mattheüs legt Jezus uit wat het betekent Hem te volgen.
“Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en
gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis
geweest en gij zijt tot Mij gekomen.”
Enkele maanden terug wees iemand mij op Lied 592 uit ons Liedboek 2013. Een lied
van Joke Ribbers waarvoor ook Willem Vogel een melodie heeft gecomponeerd. Met
Willem Vogel is mijn nieuwsgierigheid gewekt. Dat begrijpt u. Maar de tekst heeft mij
niet meer losgelaten. Ik lees (en zing) het als het enige lied voor Stille Zaterdag in ons
Liedboek.
En het eindigt met een vraag naar het hemelse vrederijk hier op aarde in het morgenlicht. Het Licht dat nooit meer dooft? Toch Paasmorgen!
1 Stil ligt de tuin rondom het witte graf
waar zich de Heer voor ons verloren gaf.
Vrouwen en vrienden gaan rouwend in het zwart,
zwaar als een steen weegt droefheid op hun hart.
Hoop is vervlogen en vriendschap weggevlucht.
Alles wat leeft, ja heel de schepping zucht.
2 Drie dagen is zijn stem niet meer gehoord.
Ademloos wacht de wereld op het woord.
Waar is de God die hemel en aarde schiep?
Waar is zijn zoon die ons bij name riep?
Waarom verlaat Hij nu wat zijn hand begon?
Duisternis overmant het licht der zon.
3 Eeuwige, uw gerechtigheid is groot.
Wek uw Gezalfde, wek Hem uit de dood.
Mogen wij hopen dat bij de dageraad
wij Hem herkennen als Hij voor ons staat?
Wordt dan uw hemelse vrederijk gesticht
hier op de aarde in het morgenlicht?
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KERKDIENSTEN
De geplande diensten in het zorgcentrum de Bron komen te vervallen.
Mochten er deze maand versoepelingen in de corona maatregels optreden, geldt de
cursief vermelde informatie. Website: www.pgschagen.nl
18 april 2021, (toegang viering onzeker; houd website in de gaten)
Grote Kerk,
9.30 uur
Drs. G. Scholten, pastor NW ziekenhuis locatie Den Helder
1 collecte
Kerk – Instandhouding Kerkgebouw
Organist
Hanneke Muntjewerf
Lector
Jan Bruin
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk
25 april 2021, (toegang viering onzeker; houd website in de gaten)
Grote Kerk,
9.30 uur
pastor Mw. Jos van Steen, Alkmaar
Organist
Hanneke Muntjewerf
1 collecte
Hospice
Organist
Hanneke Muntjewerf
Lector
Justa Meijer
Zang
Jan Bruin
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk
2 mei 2021, (toegang viering onzeker; houd website in de gaten; indien toegankelijk:
graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur
Drs. Jan Prij jr.
1 collecte
Kerk – Kerkelijke Activiteiten
Organist
Ronald van der Veen
Lector
René Meijer
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk
9 mei 2021, (toegang viering onzeker; houd website in de gaten; indien toegankelijk:
graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur
Ds. A. Groenendijk, pastor NW-Ziekenhuis, locatie Alkmaar.
1 collecte
Kerk in Actie (Noodhulp)
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Organist
Caroline Schaap
Lector
Jan Prij Sr.
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk
16 mei 2021, (toegang viering onzeker; houd website in de gaten; indien toegankelijk: graag online reserveren)
Grote Kerk,
9.30 uur
Drs. H.J. Boon.
1 collecte
Kerk – Instandhouding kerkgebouw
Organist
Hanneke Muntjewerf
Lector
Adriaan Rodenburg
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk
16 mei 2021 : Kerkje Eenigenburg (mogelijk online viering? Houd website in de gaten )
10.30 uur voorganger nog niet bekend

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST
Annemiek Plomp-Baas
Hieronder vind je als altijd het leesrooster van de kindernevendienst voor de komende
weken. De afgelopen periode is de kerk helaas nog steeds dicht gebleven, maar we
houden de moed erin.
Intussen hebben we in de laatste weken een aantal leuke activiteiten gehad rond
Palmpasen en Pasen. Digitaal, creatief en sportief: heel leuk om elkaar weer te ontmoeten!
18 april
Johannes 21:1-14
Een maaltijd met de levende Heer
25 april
Johannes 21:15-23
Petrus mag apostel van Christus zijn
2 mei
Handelingen 12:5-19 Petrus zit gevangen, maar wordt bevrijd
9 mei
Johannes 16:16-24
Jezus gaat naar de hemel, maar komt eens terug
16 mei
Johannes 17:1-13
Jezus bidt voor ons
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PALMPASEN 2021
Annemieke Plomp-Baas
Op 28 maart was het Palmzondag en dat
hebben we gevierd! Op zaterdag was er
een grote bezorgactie, met 30 (!) tasjes
knutselmateriaal voor evenzoveel kinderen. Hierin zat alles om de palmpaaskruisen te versieren, inclusief een lekker
broodhaantje voor iedereen..
Op zondagmorgen zagen we elkaar digitaal en wat was dat gezellig! We luisterden naar het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Daarna even een kleine
opfriscursus: wat betekenen al die onderdelen van zo’n palmpaaskruis ook alweer?
Met elkaar kwamen we er prima uit! Als ‘uitsmijter’ een flink aantal foto’s en filmpjes
uit eerdere jaren. Wat hebben we gelachen om onszelf in een veel jongere uitvoering.
Tegelijkertijd werden we ook wel wat weemoedig van al die beelden van een volle
kerk.
Na de online “meet” ging iedereen thuis aan de slag met het versieren van het eigen
palmpaaskruis. Het was buiten koud en regenachtig, dus prima weer om te knutselen.
Het resultaat mocht er zijn! Verschillende kinderen hebben daarna hun kruis weggegeven aan een bekende: opa, oma, buurvrouw of iemand uit de kerk. Dat zorgde voor
nog meer blije gezichten!

Zo werkt een "meet", alle kinderen thuis, achter hun eigen computer
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Palmpaasstokken voor de fam. Balder en Mw. Gerda Bulens

VAN DE KERKENRAAD
Arjan Plomp (scriba)
Sinds mijn voorgaande bijdrage aan het kerkblad heeft er tussentijds een voltallige
kerkenraadsvergadering plaatsgevonden op 17 maart jl. Opnieuw hebben we hiervoor
online met elkaar vergaderd.
Erediensten vooralsnog niet-toegankelijk voor bezoekers en geen live zang
Tot op heden hebben we als kerkenraad strak de overheidsmaatregelen gevolgd, die
ook gelden voor theaters, bioscopen en dergelijke. Hoewel de PKN op dit moment
ruimte laat om tot 30 personen in een dienst bij elkaar te komen, achten we als kerkenraad het niet-verantwoord om deze ruimte te nemen, ook richting de maatschappij. Recent hebben fysieke kerkdiensten ook groot het nieuws gehaald, omdat kerken
elders nog meer ruimte nemen en met nog meer personen samenkomen. Dit geeft
een verkeerd signaal vanuit de kerk richting de samenleving en, onzes inziens, wordt
er terecht opgeroepen om de kerkdiensten zoveel mogelijk online aan te blijven bieden.
We hopen uiteraard dat er meer ruimte voor versoepeling ontstaat, zodat samenkomsten elders in de samenleving en in onze kerk weer kunnen plaatsvinden. Maar de realiteit is dat dit officieel tot 20 april niet mogelijk is. Op het moment dat ik dit schrijf, lijken ook voor de periode na 20 april geen versoepelingen te worden bestudeerd voor
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dergelijke samenkomsten. Het blijft dus opnieuw zeer onzeker of we na 20 april wel
bezoekers tijdens onze diensten kunnen ontvangen en opnieuw geldt de oproep: houd
de website in de gaten!
Dienstenrooster en vergaderrooster
Het rooster voor de kerkdiensten voor 2021 (in het bijzonder de collecten) en het vergaderrooster voor 2021-2022 zijn besproken en (voorlopig) goedgekeurd. Bij de eerstvolgende vergadering zal het dienstenrooster opnieuw kort worden besproken omtrent in te plannen zaken vanaf de zomer tot het einde van 2021.
Terugblik Palmpasen en Pasen
Als kerkenraad blikken we met vreugde terug op de afgelopen paascyclus: meerdere
vrijwilligers en voorgangers hebben zich ingespannen om doordeweekse vieringen aan
te bieden, zowel tijdens de Veertigdagentijd als in de Stille Week. Mooi dat gebruik is
gemaakt van ons online platform, zodat veel mensen toch iets mee konden beleven
vanuit huis. Voor degenen die het hebben gemist: de diensten zijn voorlopig nog beschikbaar op ons kanaal op” kerkdienstgemist”. Daarnaast is Palmpasen online gevierd
en hebben veel kinderen een palmpaaskruisje gemaakt. Een impressie van deze activiteit vindt u op de website: https://pgschagen.nl/palmpasen-2021
Tenslotte is er een Paasfiets-puzzel-tocht en een wandeling met stof tot overdenken
georganiseer in het laantje naar het kerkje in Eenigenburg georganiseerd. Ook hierover vindt u informatie elders in dit kerkblad, maar vanaf deze plaats: iedereen die
zich heeft ingespannen voor deze activiteit willen we heel hartelijk bedanken voor hun
werk!
We bereiden ons nu voor op de kerkelijke hoogtijdagen van Hemelvaart en Pinksteren
en we hopen van harte dat we elkaar blijven vinden in wat ons samenbindt als gemeente.

MEELEVEN
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom
We leven mee met Jaap en Ineke Schenk, Leeuwerikstraat 20, Schagen.
Jaap ligt in het ziekenhuis in Alkmaar en er is veel zorg om zijn gezondheid. Het is
spannend maar we hopen en bidden hem toe dat hij weer mag herstellen.
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Ineke is ook ziek geweest maar gelukkig is zij weer herstellende. Wij wensen hen samen met hun gezin veel kracht en sterkte toe. Als gemeente staan we om hen heen en
dat zij zich gedragen mogen weten door Gods liefde in deze zo intensieve tijd.
Wij leven mee met Jan en Gerda Mechielsen, Lijsterbesweg 15, 1744LK, Sint Maarten.
Jan ondergaat behandelingen in het ziekenhuis en wij wensen hem veel sterkte toe
voor de komende tijd en hopen dat hij helemaal mag herstellen
Wij leven mee met de familie Bakker. Op 2 april jl. overleed Geert Bakker in de leeftijd
van 86 jaar, nog geen jaar na zijn vrouw Roelie. Op donderdag 8 april hebben we afscheid van hem genomen in de kerk. Wij wensen zijn kinderen en klein- en achterkleinkinderen veel sterkte in het verlies om hun vader en opa.
Voor veel mensen in onze gemeente is het een taaie tijd, voor het 2e jaar achter elkaar
geen diensten in de lijdenstijd en geen paasdienst in de kerk. We hopen dat u toch iets
aan de online vieringen kunt beleven al is het zoveel anders om elkaar in de kerkdienst
te treffen.
Vooral de mensen die alleen wonen ervaren het als een lange en moeilijke tijd.
We wensen allen die hier aan lijden veel geduld en uithoudingsvermogen.

TER NAGEDACHTENIS
Louise Kooiman
Op 2 april, overleed in de leeftijd van 86 jaar

Geert Bakker
weduwnaar sinds 16 mei 2020 van Roelie Bakker
“Zonder liefde is alles zinloos” stond er boven zijn kaart. Vlak voor hij stierf sprak hij
zijn kinderen toe met de woorden : “Ik laat jullie in liefde los”.
Mooie woorden waar je als kinderen weer mee verder kunt als je binnen een jaar je
moeder en je vader moet missen. Want geloof hoop en liefde en de meest van deze is
de liefde.
Geert is jarenlang koster geweest in onze gemeente en ook samen met Roelie was hij
werkzaam in de kerk. Eerst in de Ontmoetingskerk aan de Beethovenlaan en later in
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de Grote Kerk op de Markt. Met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel werkte hij in
de kerk en in alles wat hij deed.
Hij was geboren in Rolde en hij groeide op in Koekange in Drenthe en kwam uit een
gezin van 13 kinderen. Al op 8-jarige leeftijd hielp hij mee om inkomen te genereren
voor het gezin. Het grote gezin kende armoede en het leven was in het veengebied
van Drenthe niet eenvoudig. Hij leerde na zijn diensttijd Roelie Veldhuis kennen toen
hij in Alkmaar was gaan wonen en bij het spoor was komen te werken. Via de GJV (Gereformeerde Jongelingsvereniging) kregen ze contact met elkaar en trouwden en kregen 7 kinderen. Geert is altijd een hardwerkende vader geweest die zijn gezin graag
het beste gaf. Samen met Roelie zijn ze altijd betrokken gebleven bij de kerk, maar de
laatste jaren lukte het niet meer om er te komen. Dat was jammer maar de gezondheid van Geert en Roelie ging achteruit. Vorig jaar overleed Roelie en het was een
groot gemis. Zijn kinderen waren een steun voor hem en hij werd opener en kwetsbaarder over wat hem bezighield.
Een paar weken geleden ging het minder, hij kreeg een longontsteking en in het ziekenhuis overleed hij na een kort ziekbed nadat hij van zijn dierbaren afscheid had genomen.
Gelukkig waren er bij zijn gedachtenisdienst in de kerk ook de meeste van zijn kleinkinderen aanwezig. Met goede woorden en muziek namen we afscheid van Geert Bakker
en zijn gezin heeft hem met de bus naar het crematorium gebracht. Dat was de laatste
wens van Geert: met z'n allen met de bus. Geert overleed op Goede Vrijdag en met Pasen hebben we hem herdacht in de kerk.
Zijn kinderen kijken ook in dankbaarheid terug op hun vader en het is goed zo. “Het
mooiste wat je kunt achterlaten, zijn sporen van liefde” Wij wensen dat hun kinderen
deze sporen mogen meenemen in hun leven en dat allen die van hem gehouden hebben troost mogen hebben aan de goede herinneringen aan Geert Bakker.

TER NAGEDACHTENIS
Louise Kooiman
Op 6 juli 1935 is gekomen uit de Bron, die wij God noemen:

Hendrica Schreuder – Riek,
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Op 3 maart 2021 is zij teruggegaan naar de ruimte van licht en liefde en heeft deze
aarde verlaten. Een bijzondere tekst op de kaart, maar helemaal passend bij haar.
Want dat was Riek, bijzonder, maar ook eigenzinnig, geëngageerd en tegendraads en
een sterkte persoonlijkheid. Het leven van Riek was niet gemakkelijk. Haar moeilijke
jeugd in de oorlog in Amsterdam heeft ze lang met zich mee gedragen. En tegelijkertijd
werd ze daardoor een strijdbare betrokken en geëngageerde vrouw met een sterk
rechtvaardigheidsgevoel die zich identificeerde met de mensen aan de onderkant van
de samenleving.
Haar liefdesleven was niet eenvoudig, Ze trouwde in 1959 met Pim Kooi en kreeg drie
dochters. Helaas strandde dit huwelijk en daarna werd het voor het gezin moeizaam.
Ook de relatie die daarna kwam eindigde verdrietig en teleurstellend. Dit alles maakte
het leven niet gemakkelijk.
Voor haar niet en voor haar kinderen ook niet.
Toen Riek in Schagen kwam wonen werd ze al spoedig lid van de diaconie. Haar engagement was sterk, met een betrokken hart was ze begaan met de minder bedeelden,
kwam op voor de vrouwenrechten, voor gezinnen met jonge kinderen en voor de gehandicapten. Ze hield samen met Hans Leijdekkers een tocht tegen zinloos geweld.
Was actief in het sociaal beraad en was zeer betrouwbaar. Een aantal jaren geleden
werd het leven moeizamer. Haar gezondheid ging achteruit, ze verhuisde van de Veeteeltstraat naar de Roosstraat en ze kon helaas niet meer naar de zondagse diensten
komen maar bleef geïnteresseerd in wat er in de kerk gebeurde. De gesprekken die ze
met de mensen in haar omgeving had waren altijd betrokken en zelden oppervlakkig.
Riek bleef tot het eind vasthouden aan het leven en moest helaas de laatste weken
verhuizen naar een zorginstelling in Den Oever. Schagen verlaten en al de mensen
waar ze vertrouwd mee was vroeg veel van haar. Ze stierf in haar slaap en vertrouwde
erop dat ze naar het licht zou gaan.
Voor haar overlijden had ze het geregeld, ze wilde begraven worden op de Natuurbegraafplaats in Geestermerloo. Op deze bijzondere plek hebben we afscheid genomen
van een bijzondere vrouw.
Riek wilde geloven dat het anders kan. Deze wereld omgekeerd. En voor die wereld
wilde Riek zich inzetten, uiteraard met vallen en opstaan. “Want alles zal zwichten en
verwaaien wat op het licht niet is geijkt”. Zo mochten we Riek toevertrouwen aan
Gods Liefde.
We namen afscheid van haar met het gedicht van Joke Kool- Smit:
“Er is een land waar vrouwen willen wonen”. Woorden die helemaal pasten bij Riek.
Dat haar (klein) kinderen kracht mogen hebben aan de goede herinneringen aan hun
moeder en oma.
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DE WEG NAAR EENIGENBURG
Wim Voorbraak
Geen Via Appia, geen Via Dolorosa maar wel een Via Eenigenburg, een weg richting
het historische kerkje en de Westfriese Zeedijk vol met teksten ter overdenking.
Nu er geen kerkdienst mogelijk was met Pasen in Eenigenburg had Trudy Tuinstra met
“haar mensen” een alternatief bedacht.
Het laantje naar het kerkje is beplant met nieuwe jonge bomen die steeds door drie
palen beschermd en geleid worden. Deze palen lenen zich uitstekend voor het aanplakken van teksten.
Een mooi initiatief! Jammer dat het weer niet meewerkte om lang stil te staan bij een
inspirerende tekst.

PAASPUZZELTOCHT
Willeke, Rieneke, Karin, Annemieke en Anja
Ook dit jaar konden we Pasen niet vieren zoals we het gewend zijn.
Niet samen naar de kerk, geen gezamenlijk paasontbijt, of koffiedrinken na de dienst.
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Naast de onlinediensten, die we gelukkig wel
konden volgen, was er dit jaar nog een manier
om op zoek te gaan naar het Paasverhaal: door
de allereerste Paaspuzzeltocht van de PG Schagen te verrijden.
Op 25 adressen van gemeenteleden hingen posters op ramen en deuren, die over het Paasverhaal gingen. Vanaf de intocht van Jezus op een
ezel in Jeruzalem tot en met de opstanding en de verschijning van Jezus aan Zijn discipelen. Op elke poster een vraag, waarvan het antwoord zou leiden tot de oplossing
van de puzzel.
Voorzien van een antwoordenblad en een gedetailleerde routebeschrijving gingen de
deelnemers, jong en oud, op pad. De meesten deden de tocht op de fiets, anderen gingen (hard) lopend! De eerste deelnemers genoten van prachtig lenteweer, voor de
laatste deelnemers was het afzien in wind en hagelbuien. De ene vraag was makkelijk,
de andere wat ingewikkelder. Moeilijke namen moesten precies in de vakjes passen: Arimatea, Barabas, Rabboeni. En kraaide de haan nu 3 keer of
1 keer?
Voor alle deelnemers stond na afloop
van de tocht een bosje narcissen klaar.
Peter en Annemarie Ros kwamen na
loting als winnaar van de extra prijs uit
de bus. Ze wisten de puzzel goed op te
lossen: Alleen op pad, maar samen op
weg.
Laat dat nu juist het gevoel zijn, waar
veel deelnemers mee thuis kwamen
na afloop van de tocht. Leuke ontmoetingen onderweg, gesprekjes bij de
voordeur, lekkere traktaties, bewonJasper Visser met zijn meiden tijdens de puzdering voor elkaars tuinen, kortom
zeltocht. Het laatste antwoord is gevonden!
een stukje verbinding in deze bijzonBloemen bij de dominee!
dere tijd.”
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Fien, Wie? Een raadsel!
Wim Voorbraak
Wie gaat er schuil achter deze naam? Verschillende deelnemers aan de puzzeltocht vonden
een steentje op hun erf, een “happy stone”! Afzender Fien!
Zij wilden de gulle geefster bedanken! Maar wie
is Fien?
Bij het ter perse gaan van dit nummer is het raadsel opgelost! Fien is Fien Dijkstra. Bedankt Fien!

PREEKREGELAAR : INTERVIEW MET ANNEKE VAN DIJK
Wim Voorbraak
Elke maand probeer ik met een foto en een stuk tekst iemand uit onze gemeente bij u
te introduceren. Deze keer aandacht voor onze “preekregelaar”. Deze term is ingeburgerd maar dekt niet helemaal de lading. Het gaat om degene die er voor zorgt dat er
elke week weer een voorganger voor de zondagse kerkdienst op de preekstoel staat.
Haar naam? Anneke van Dijk.
Anneke woont met haar echtgenoot nu zo’n 3 jaar in Schagen. Daarvoor woonde ze in
Den Burg op Texel. Toeval is dat ze toen in een gespreksgroep zat onder leiding van
Michiel Aten, dezelfde Michiel die bij ons 4 jaar predikant is geweest. Anneke was daar
docent Engels in het voortgezet onderwijs. Tegenwoordig staat ze niet meer voor de
klas maar houdt ze zich bezig met het samenstellen van lesstof. Dat is een klus die je
thuis kunt doen.
De keus voor Schagen was mede gemaakt doordat er in Schagen een PKN kerk was.
Tijdens de West Friese folklore markt had ze de kerk al eens van binnen verkend.
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Ze hoopte door haar kerkbezoek
snel wat meer mensen te leren
kennen. Eén van eerste die ze tegenkwam was Therese Coret. Zij
gaf Anneke direct een rondleiding
door de kerk en stelde haar aan
een boel mensen voor. Hierdoor
voelde ze zich direct welkom.
Paulien Knol verwees naar een
oproep in het kerkblad voor een
“preekregelaar”. Tineke Dwarswaard had dit vele jaren gedaan
maar was gestopt. We zochten
een vervanger voor haar. Het fenomeen was Anneke niet onbekend, want een vriendin op Texel
was daar de preekregelaar voor
de kerken op Texel. Deze vriendin
beschikt over een groot bestand
met gast predikanten, dus mocht
er een datum moeilijk te vullen
zijn, dan kan ze altijd bij haar terecht.
Anneke heeft nu één jaarrooster vastgesteld. De pastores en zij komen aan het begin
van het jaar samen en vullen het rooster in. Eerst worden de diensten in de Goede
Week en met Kerst onder hen verdeeld en daarna worden de andere zondagen gevuld. Voor de zondagen die nog open zijn, zoekt ze gastpredikanten. Dit vraagt af en
toe best wel een beetje geduld en doorzettingsvermogen. De meeste predikanten reageren gelukkig heel vlot, maar soms moet ze nog wel een aantal herinneringsmails sturen voordat er een reactie komt. In heel zeldzame gevallen wordt er ook wel eens –
zelfs na een aantal herinneringen – niet gereageerd. Gelukkig zijn de meeste predikanten die ze benadert erg positief. Ook in deze coronaperiode, met nauwelijks mensen in
de kerk, maar wel elke week een onlinedienst zijn de voorgangers even belangrijk als
in de pre-corona tijd. Anneke gaat stug door met het vinden van voorgangers voor volgend jaar. Mocht u zelf nog een suggestie hebben voor een predikant die we nog niet
(zo vaak) hebben gehoord, dan kunt u zich bij haar melden door een e-mail te sturen
naar annekevandijk34@gmail.com Alvast bedankt.
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DIGITAAL COLLECTEREN
Wouter Vrolijk
De tijden veranderen en één van de dingen waarvoor dat ook opgaat is onze manier van
betalen. Was het in het verleden normaal om betalingen contant uit te voeren, inmiddels loopt het grootste deel van het betalingsverkeer via de bank. En ook dit betalingsverkeer via de bank heeft zich steeds gemoderniseerd en aangepast aan de technische
mogelijkheden en de kosten. Inmiddels is het online betalen niet meer weg te denken
uit onze samenleving. Het is dan ook niet vreemd dat er een beweging is ontstaan om
ook onze collecten, tot voor kort nog voornamelijk in contante vorm uitgevoerd, ook
mee te moderniseren. De drijfveren hiervoor zijn duidelijk. Voor de gever is het op zak
hebben van een portemonnee met een passende hoeveelheid contant geld steeds minder vanzelfsprekend, voor de gemeente en diaconie als ontvanger wordt het afstorten
van contant (munt) geld steeds lastiger en duurder. En, niet onbelangrijk, voor diegenen
die met de ontwikkelingen zijn meegegroeid is het digitaal betalen en ontvangen gewoon en stuk gebruiksvriendelijker dan de oude contante betaling.
Corona heeft de behoefte aan digitaal collecteren een belangrijke impuls gegeven, maar
ook buiten de coronaomstandigheden om is de behoefte in de kerk groter geworden
om op een andere manier aan de collecte bij te dragen dan door een duit in het zakje te
doen.
Uit de diverse aanbieders van digitale collectediensten heeft PG Schagen gekozen voor
de diensten van onze eigen bankier, de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). Deels komt
deze keuze voort uit de overweging dat de SKG al veel voor ons doet; zo wordt het gehele betalingsverkeer van de actie Kerkbalans, zowel klassiek als digitaal, door de SGK
uitgevoerd. Maar de belangrijkste overweging is dat het verwerken van een digitale collectegift bij de SKG in beginsel gratis is, terwijl er bij andere aanbieders niet verwaarloosbare percentages worden ingehouden.
Voor het online bijdragen aan collectes via de SKG bestaan er nu twee kanalen. Het
eerste kanaal is de bestaande webshop, te bereiken via onze website. U komt daar een
tabblad collectes tegen, waar u kunt kiezen tussen het college van kerkrentmeesters en
de diaconie.
Het andere kanaal is de “Appostel” app, gratis te verkrijgen in de Apple appstore of de
Google Playstore. Na het installeren van de app wordt gevraagd om eenmalig de gemeente te kiezen en om u eenmalig te registeren als gebruiker. Hierna is de app klaar
voor gebruik. Ook hier vindt u de keuzeknop “collectes in kerkdiensten” waarbinnen u
kunt kiezen voor de gemeente of voor de diaconie.
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Als gever kunt u tenslotte ervoor kiezen om de gift anoniem te doen of onder eigen
naam.
Nu komt het cruciale gedeelte: de manier van betalen. In de voorgaande alinea heb ik
geschreven dat het doel van een digitale collectegift in beginsel gratis is. En inderdaad,
aan het verwerken van de collectegift zijn geen kosten verbonden. Wat niet altijd gratis
is, is de betaling zelf.
Zowel de app als de webshop bieden twee betalingsmogelijkheden aan, nl. betaling middels iDeal en betaling uit eigen account. iDeal betalingen zijn normale bankoverschrijvingen en daar hangt een prijskaartje aan. Voor ons als SKG-klant zijn per jaar de eerste
2500 iDeal betalingen gratis, daarboven kosten zij € 0.37 per overschrijving. Nu lijkt 2500
overschrijvingen erg veel, maar dat valt tegen. Voor PG Schagen komt dat neer op iets
meer dan vier betalingen per huishouden en ook een deel van Kerkbalans wordt met
iDeal betaald. Kortom, als het digitaal collecteren aanslaat (en wij verwachten dat dat
gaat gebeuren) kunnen de kosten van het ontvangen van de collectegelden aardig oplopen en zakt het netto-rendement per collecte.
Gelukkig is een alternatief. Zowel in de webshop als bij het gebruik van Appostel kunt u
een tegoed in uw account aanmaken en van daaruit aan de collectes bijdragen. Het storten van een tegoed in uw account is nog steeds een iDeal betaling, maar alle bijdragen
vanuit het account zijn gratis.
Het klinkt allemaal ingewikkelder dan het is; als u Appostel opent, ziet u links bovenaan
in het scherm uw tegoed staan en met één klik kunt u uw tegoed bijwerken. Er zijn instellingen voor handmatig opwaarderen of geautomatiseerd opwaarderen bij een laag
saldo.
Wij willen het gebruik van Appostel en het aanwenden van giften uit eigen account van
harte bij u aanbevelen. Het is gemakkelijker voor u en voor ons en bovendien blijft er
per saldo meer over.
Belangrijk is echter dat u zich als gever hier wel comfortabel bij voelt. Als het gebruiken
van een app voor u een stap te ver is, blijft u dan gewoon bij uw gebruikelijke manier
van bijdragen. Want ook die bijdragen komen gewoon ten goede aan het doel waarvoor
zij geschonken zijn!
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VAN DE DIACONIE
Wieb Koedijk
Achtergrondinformatie over komende collecte(s).
Collecte 9 mei (Kerk in Actie: Noodhulp)
Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en
leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in
Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding of het
opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat
maakt hen sterker.
Hierbij het overzicht van de collecte-opbrengsten van het eerste kwartaal van 2021.
Alle gevers : hartelijk dank

Werelddiaconaat
Diaconie (algemeen)
Kerk in Actie
CvK energiekosten
CvK Pastoraat
CvK Instandhouding gebouw
CvK Onderhoud orgel

datum
31-jan
3-jan
17-jan
10-jan
24-jan
7-feb
21-feb

datum
28-mrt
28-feb
14-feb
7-mrt
21-mrt

datum

14-mrt

bedrag
214
293
140
58
39
84
72

SCHAGER NACHTVLINDERS XIII: Ukiyo-e
Ds. Arie Jan van der Bom
De corona-pandemie doet gekke dingen met ons. En dan
bedoel ik niet alleen het sociale isolement van de lockdown.
Maar het zich voordoen van allerlei gekke, onverwachte
neveneffecten. Zo ontpopte bijvoorbeeld bij mij al snel het
verlangen naar een stukje volmaakte schittering. Noem het een
esthetisch verlangen. De kunstmusea waren dicht. Dus waar
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kon ik terecht? Buiten? Ja, buiten in de natuur. Daar kan ik eigenlijk altijd wel terecht.
De lucht, het water, de zee, het vlakke landschap doorvlochten door de vele dijkjes,
met hier en daar een boerderij of een dorpje waar een torenspits van een kerk
bovenuit steekt. Het is schitterend. En het zal wel altijd schitterend blijven. Maar voor
mij was dat nu even niet wat ik zocht. Want ik verlangde naar een kunstzinnige
expressie, naar een bijzonder stukje vormgeving door mensenhanden gemaakt.
Maar waarom? Dat is een goede vraag die ik niet zo één-twee-drie zou kunnen
beantwoorden. Alle kunst is toch afglans, een afgeleide van wat wij zoal om ons heen
zien of kunnen ervaren, zou je denken. En toch, via kunst kunnen ons de ogen
opengaan, leren wij anders naar de werkelijkheid te kijken, vaak verrassend anders.
Op een manier waar wij uit ons zelf niet zo snel zouden zijn opgekomen. In die zin
openbaart kunst. Wij hebben die zijstap, die omweg, van de kunst nodig om een
werkelijkheid opnieuw en toch anders te ondergaan. Blijkbaar snakte ik naar zo’n
soort openbaring, een doorzicht naar iets anders, een wisseling van perspectief.
Online bezocht ik wat musea. Zo liep ik virtueel door de Sixtijnse kapel in Rome of
ontdekte ik een tentoonstelling van de zeer interessante Duitse kunstschilder Norbert
Schwontkowski (1949-2013) in het Kunstmuseum in Den Haag. Maar blijkbaar liet mijn
honger zich zo niet stillen. Er moest iets gekocht worden, iets in huis gehaald worden,
iets dat ik onafgebroken zou kunnen aanschouwen en bewonderen. Alsof het om een
huisaltaar of een afgodsbeeld ging. Alsof het om een stukje volmaaktheid ging die ik
helemaal zou kunnen bezitten. Waanzin natuurlijk. En volkomen onmogelijk. Maar
toch, hoe illusoir verder ook, het leefde sterk in mij.
Ik kwam uit op het online veilinghuis Catawiki. Ik ging door allerlei catalogi van de diverse veilingen die mijn interesse hadden. Zoals religieuze objecten, art deco, Scandinavisch design, Italiaans design, Perzische tapijten, Afrikaanse kunstobjecten, Aziatische kunstobjecten, enzovoort. Ik klikte van alles en nog wat aan als “mijn favoriet”.
Uiteindelijk werd ik vooral gefascineerd door één object, een Japanse houtsnede, een
zogeheten ukiyo-e. De titel luidde: Lentemaan, een strandgezicht bij Ninomiya. De
kunstenaar, Kawase Hasui, had dit ontwerp gemaakt. Maar er was ook nog de houtsnijder, Harada, en de drukker, Itakura. In 1932 was de eerste druk verschenen. De
prent van het veilingkavel was echter een late druk, vermoedelijk nog een tien jaar
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oud, maar wel gemaakt met de oorspronkelijke houten drukplaten. De prent toonde
een nachtelijk strandgezicht bij volle maan. Het maanlicht weerkaatst in de kalme zeegolven. In de verte is een landtong of misschien wel een eiland zichtbaar. Op de voorgrond staat een boom die wat overhelt naar het strand met opnieuw de weerkaatsing
van het maanlicht, maar nu in de bladertooi. Ver weg op het strand loopt een klein
mensfiguurtje van ons, toeschouwers, vandaan. De kleur is overwegend blauw en donkerblauw met hier en daar grijs en aardegroen en het sterk contrasterende wit van het
maanlicht.
Het is in mijn ogen een romantisch tafereel. Maar dan met een grote R. Naar de
periode uit de cultuurgeschiedenis van eind
18e en begin 19e eeuw in Europa. Met die
typische kenmerken. Een volmaakte
harmonie van de natuur, kalm en weldadig.
Nachtelijk intiem, maar ook verlaten en vol
van verlangen. Want wie is die eenzame
figuur in de verte? Is het een man of een
vrouw? Een jongeman die van verliefdheid
de slaap niet kan vatten? Die wandelen moet
langs het strand terwijl hij denkt aan haar en
haar overal meent te zien, te ruiken, te
voelen? Of is het een oude vrouw die rouwt
om haar pas overleden man en daarom de
eenzaamheid opzoekt? Zij heeft geen oog
voor de nachtelijke schittering, want zij gaat
op in haar verdriet. Of is het gewoon een
visser die net huiswaarts keert? Hij woont
hier. Hij is in het landschap. En het landschap
is in hem. Hij is ermee vergroeid en het valt
hem niet meer op. Of ben ik het zelf? Ik die
op veilige afstand de voyeur ben die de ander
ziet zonder dat die ander mij ziet. Ik verlang ergens de afstand te overbruggen. De
eenzaamheid van die ander op te heffen. Maar omdat dit op geen enkele manier gaat,
ervaar ik mijn eigen eenzaamheid of juist de eenzaamheid die ik op die ander
projecteer en word ik zo dus even die ander…
Tenminste genoeg wisseling van perspectief hier! Een onophoudelijk spel van de
fantasie. Ik besloot te gaan bieden op dit bijzondere kavel. Het zou dan een geschenk
21

voor mijn vrouw worden. Als teken van een hernieuwde liefdesverklaring. Maar
misschien ook een slimme manier om de financiële aderlating te rechtvaardigen. Het
bieden begon. Ik had voor mezelf een maximum bedrag gesteld. Dat schijnt verstandig
te zijn als je gaat bieden. Van achter mijn computer begon ik het wat warm te krijgen.
Ik zou niet eerder bieden dan twee minuten voor de sluitingstijd. Mijn eerste bod werd
onmiddellijk overboden. Ik bood opnieuw. En nog eens. Het bedrag ging snel omhoog.
Op dat moment liep mijn vrouw mijn studeerkamer binnen. Zij zag dat ik aan het
bieden was. Ik legde uit dat ik het voor haar wilde kopen. Maar ik had mijn maximum
bedrag al bereikt. Daarop zei zij: Bieden! Ik bood. En zij zei nog eens: Bieden! Ik bood
opnieuw. Het bedrag was nu torenhoog (voor een dominee). De klok tikte tergend
langzaam weg. Maar niemand die het nog aandurfde om ons bod te overbieden. Het
nachtelijke strandgezicht was voor ons. En ik dacht: Wat heb ik toch een schitterende
vrouw!

DANK
Na het overlijden van Jan hebben veel mensen uit Schagen laten weten dat ze aan ons
dachten. Het heeft ons goed gedaan en ontroerd. Heel veel dank hiervoor!
Hartelijke groet, mede namens Gideon, Gersom en Soray,
Trijnie Plattje

BIJDRAGE CLASSIS PREDIKANT PETER VERHOEFF
Vertraging
Ik ben een jachtig mens. Ik ben er niet trots op, maar het is wel waar: ik heb altijd
haast. Dat begint al met opstaan. Dat voltrekt zich in een vaste volgorde, zodat ik niet
onnodig tijd verlies. Daarna gun ik mijzelf elke dag weer weinig tijd voor ontbijt en
krant.

22

Op mijn studeerkamer aangekomen moet ik mijzelf vervolgens herinneren aan mijn stille
tijd. Lezen, een lied, gebed.
Een hoofdstuk studeren van
het een of ander. Vanzelf gaat
dat niet, want in mijn hoofd zit
iets anders. De mail beantwoorden, dan is dat maar
klaar.
Als er geen Corona is, ga ik daarna op pad. Een afspraak, een predikant, een vergadering. Ik zal u besparen wat er in mijn auto gebeurt als er 6 stoplichten achter elkaar op
rood staan. Maar geloof me: u wilt er niet bij zijn. Gejaagdheid en gemopper zijn innig
bevriend. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast.
Bijna elke dag is te vol gepropt. En dan moet het ergste nog komen. Want ’s avonds
laat, op de bank, als alles gedaan is, heb ik te weinig aandacht voor de liefde van mijn
leven. Om tijd gaat het nu niet meer, maar mijn hoofd zit vol. Met morgen alvast. Met
mail, bezoeken en vergaderingen. Wij moeten rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer
doorgaan.
En toen kwam corona. Lang had ik niet door wat er gebeurde. Ik zat vooral vol verzet
om wat er allemaal niet meer kon. Maar langzaam, tergend langzaam komt het besef.
Dat Corona vertraagt. Dat Corona me soms bijna stilzet. Dat ik minder hoef, omdat ik
veel niet meer kan.
Nog langzamer komt het besef dat je daar zelfs van kunt genieten. De onvergetelijke
Simon Carmiggelt beschreef eens hoe hij wachtte op de bus: ‘Ik hou van wachten. Je
doet iets en toch niets.’ Jaloersmakend vind ik dat. En dat zou ik dus graag van corona
willen leren. Vertragen. Rust. Aandachtiger leven. En wachten dus.
Garanties durf ik niet te geven, ik ken mezelf. Maar in de kerk weten wij beter dan wie
ook dat er uit iets lelijks iets heel moois kan voortkomen. We hebben net Pasen gevierd. Lijden wordt opstanding. Een kruis wordt een open graf. Dood wordt leven.
En zo kan er uit zoiets lelijks als corona voor mij ook iets goeds voortkomen. Vertraging. Aandacht. Leven. Misschien kan ik ooit zelfs leren zeggen: ik hou van wachten.
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IN MEMORIAM JAQUES RADEMAKER
Wim Voorbraak
Op 6 februari overleed

Jacques Rademaker
in de leeftijd van 73 jaar. Sjaak was ernstig ziek.
De corona versnelde het sterfproces.
Mijn herinnering aan Sjaak dateren vooral uit de
Gereformeerde periode. Sjaak en zijn vrouw Lies
deden clubwerk, Sjaak was samen met Peter Kooij
jeugdouderling. Vele kerkleden, van nu middelbare leeftijd, zullen daar goede herinneringen aan
hebben. Op een zeker moment verhuisde de familie naar Lutjewinkel. Eind 2013 kwamen zij terug
in Schagen. De kerkelijk betrokkenheid was
daarna meer van “grote afstand”.
Helemaal ging Sjaak op in het verzorgen van muziekmiddagen in verzorgingshuizen. Ik heb dat zelf meegemaakt toen ik in de Magnushof optrok met wijlen Herman Bloem. Maar ook iemand als wijlen Bram Glas genoot
volop, maar dan weer van klassiek repertoire. Het was daarom fijn dat Sjaak, toen hij
ernstig ziek werd, verpleegd kon worden in de Magnushof, vertrouwd terrein voor
hem.
De uitbraak van de coronapandemie zorgde helaas in het begin voor de nodige chaos.
Patiënten werden verplaatst naar andere locaties, het bezoek werd beperkt en was
voor de kleinkinderen niet meer mogelijk. Zij moesten afscheid van opa nemen van
achter het raam.
Wij leven mee met Sjaak zijn vrouw Lies, haar kinderen en kleinkinderen.
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
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Het nieuwe normaal?
Kerkbalans digitaal!
Grote Kerk,
Markt, Schagen
VERHUUR
van ruimtes voor
vergaderingen (20
tot 40 p.) en kerkzaal voor concerten,
bijeenkomsten e.d. (350 p.)
Informatie/reservering:
Dhr. J.Prij, Kievitlaan 17,
1742AA, Schagen tel. 0224 573123

* Bitte kai Rand * Oska
Anna Montana * Bitte kai Rand
* Pernille Svenre * Marc O’Polo
Zilch * Wax * Oska * Pernille Svenre
* Mansted * Blaest jassen
Marc O’Polo
* Baldino
* Ritva Falla

Eva en Claudi
* Anno
* Mansted
* Eva en
Claudi
Gedempte gracht 67 • Schagen

VANHOVEN
HOVENELEKTRO
ELEKTRO
VAN
Voor uw • Lichtinstallaties
• Krachtinstallaties
• Beveiliging
Postbus 159, 1740 AD Schagen
Telefoon 0224 - 273131 Fax 0224 - 273137

VERHUUR
Kerkje Eenigenburg
(80-100 p.)
Info bij de beheerder:
Mevr. Trudy Tuinstra
Sperwerhof 65, 1742 EC Schagen
298101 kerkeenigenburg@hotmail.com
Voor presentaties, muziekopnamen,
familie-bijeenkomsten, jubilea en
uitvaarten.
Trouwlocatie gemeente Harenkarspel.
Website: www.pgschagen.nl

AANNEMERSTIMMERBEDRIJF BRAM BORST

		

voor onderhoud
en nieuwbouw
aan uw woning

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

UITVAARTBEGELEIDING

Kwaliteit
die staat

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
UITVAARTBEGELEIDING
• Betaalbaar en onafhankelijk

Karin Smit

persoonlijk enenstijlvol
persoonlijk
stijlvol

Tel. 06 81358110

- Een mooi
waardevol
hoeft niet duur te zijn
Tel.
06en81
35 afscheid
81 10

- Ongeacht waar en of u verzekerd bent
info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl
Dag en
nacht
- Een vrijblijvend
voorgesprek
is altijd mogelijk

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

bereikbaar

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

Webshop www.janrozing.nl

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

















06 - 48 52 78 30

Info@vesteringadministratie.nl
KVK 61399922

Financiële administratie, Jaarrekening, Belastingaangifte en Advies
Voor particulieren en bedrijven (incl. starters, zzp-ers)!
Kopwerk is de stichting voor protestantsKopwerk is de stichting voor protestantschristelijk
onderwijs,
al haar p.c. basisscholen
Kopwerk
is de stichting
voordie
protestantsKopwerk
is de stichting
christelijk
onderwijs,
die alvoor
haarprotestantsp.c. basisscholen
in
noordelijk
Noord-Holland
aanstuurt.
christelijk
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die al haar
p.c.
basisscholen
christelijk
onderwijs,
die
al
haar
p.c. basisscholen
in noordelijk Noord-Holland aanstuurt.
in noordelijk
Noord-Holland
aanstuurt.
in noordelijk
Noord-Holland
aanstuurt.
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In Schagen is dat
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is dat is dat
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Voor informatie of een kijkje in de school neemt u contact op met:
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of een kijkje
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