ONZ E KERK
P r o t e s ta n t s e G e m e e n t e

te

Schagen

HUREN KERKRUIMTE
Voor het huren van kerkruimten kunt u telefonisch contact opnemen met dhr. J. Prij, tel 0224 573123,
mobiel 06 21202463, e-mail j.prij@quicknet.nl
PASTORES
Ds. A.J. van der Bom
Handelsstraat 5, 1741 AA Schagen; 0224-227396
			 e-mail adres: aj.van.der.bom@gmail.com;
			
Werkdagen: maandag t/m donderdag
			
Telefonisch bereikbaar van 9.00-21.00 uur
			(behoudens vergaderingen).
Mw. L. Kooiman
Bijkert 1, 1602 HK Enkhuizen;		
			 e-mailadres: ljkooiman@gmail.com
			
Werkdagen: maandag t/m donderdag
			
Telefonisch bereikbaar van 19.00-19.45 uur.

mob. 06-83384921

0228 592970

Zondags live-uitzending vanuit de Grote Kerk.
De uitzending is de gehele week beschikbaar.
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het mei nummer van 2021. U zult een nieuwe naam aantreffen. We hebben
Henk Rieffe bereid gevonden om een overdenking te schrijven. Hierbij willen we als redactie Henk dan ook hartelijk bedanken. Zo ziet u maar dat iedereen zijn/haar steentje
kan bijdragen.
Verder in dit nummer de heugelijke mededeling, als alles loopt zoals nu voorzien is,
dat de deuren van de kerk weer opengaan voor de gemeente. Het zal nog wel zo zijn
dat men zich eerst aan dient te melden. Maar het is een begin. Hoop dat later dit jaar
we weer een volle kerk kunnen hebben. Na het goede nieuws (nog steeds in potlood
geschreven) heeft ook de jeugdgroep alweer de plannen klaar.
En graag uw aandacht voor het stukje van Bote Nieuwland aangaande een actie om de
kerk zichtbaar te maken voor de rest van Schagen. Hoop dat u uw bijdrage hieraan zult
leveren. Verder is lezenswaardig het stukje over Hanneke Muntjewerf, die al jaren het
orgel bespeeld. Misschien komt u nog iets te weten wat u niet wist over haar. Misschien weet u nog dat jaren geleden er op de achterwand van de kerk een groot doek
hing met een afbeelding van een duif. Misschien dat deze terugkomt. We wachten af.
En als laatste mijnerzijds nog uw aandacht voor het artikel over de vergroening van de
terp. Als u bij de kerk komt kijk dan eens rond en zoek de verschillen.
Daarnaast natuurlijk de vaste rubrieken. Daar mogen we tegenwoordig ook de bijdrage van ds. Verhoeff toe rekenen.
Dan nog de spreuk van de maand zoals u gewend bent.

Als iemand een masker opzet, zet hij/zij haar masker af.
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TER OVERWEGING
Henk Rieffe
Tweeërlei fundament
Soms krijg je naar aanleiding van een preek of de lezingen dat er een eigen gedachte
bij je opkomt over het gene wat je gehoord hebt. In dit coronajaar is deze overdenking
het resultaat van een kerkdienst in het verleden en het leerhuis of misschien beter te
noemen de discussieavonden over de toekomst van de kerk. Ten gevolge van corona
moest deze serie voortijdig stoppen, maar hopelijk krijgen we een vervolg in het seizoen 2021-2022 als alles weer een beetje normaal is.
De grondgedachte is hoe gaat het verder met de
kerk na een periode dat alles anders is, geen koffie
na de dienst en niet zingen tijdens de dienst.
Hierbij moest ik denken aan een dienst met de lezingen van Matteüs 7:24-27 of Lucas 6:46-49
waarin het gaat over tweeërlei fundament. Je kunt
je huis bouwen op een stevig fundament dat rust
op de rotsbodem, en je kunt het bouwen op een
fundament dat rust op zand. In het eerste geval
hebben de meteorologische elementen, wind en
regen, geen invloed op de stabiliteit van het huis,
want het staat stevig. In het geval dat het huis gebouwd is op zand zullen de elementen het zand
doen wegstromen en het huis zal inzakken.
We weten ook dat zand een erosieproduct van rotsen is, we zien dit als het zand dat
meegevoerd wordt door rivieren, zodat wanneer er geen onderhoud gepleegd wordt
het alsnog zal instorten, maar ook kunnen de meteorologische omstandigheden het
huis doen vervallen, terwijl het toch gebouwd is op een stevige ondergrond, wanneer
het niet wordt onderhouden. Ook kan het huis onbewoond raken als de bewoners vinden dat het niet meer voldoet aan hun eisen.
Dit geldt ook voor de kerk. In de literatuur vinden we schrijvers die afscheid hebben
genomen van het geloof omdat ze vinden dat wat in de bijbel staat niet overeenkomt
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met de huidige wetenschappelijke werkelijkheid, of op zijn minst daarmee in tegenspraak is. Hier ervaren we de vergelijking met de erosie van de rots. We moeten dan
echter wel bedenken dat de boeken van de bijbel geschreven werden overeenkomstig
de gedachten van de wereld in die tijd. Met andere woorden we moeten de bijbel niet
zien als een geschiedenis- of biologieboek. Belangrijk is dat we ons oefenen hoe we de
bijbel lezen met het oog op wat het ons te zeggen heeft in onze tijd en wereld. Men
noemde een kerkdienst in het verleden ook wel een godsdienstoefening. Dit is niet
zo'n gekke naam voor de zondagse eredienst.
Ook bestaat de situatie, die lijkt het op het vervallen huis of verlaten huis, dat men afscheid neemt of heeft genomen van de kerk, dit niet hoeft te betekenen dat men afscheid heeft genomen van het geloof, vanwege alles wat moet en niet mag. Een belangrijke boodschap is dat we mogen staan in de vrijheid die ons getoond werd door
Jezus Christus in de evangeliën doordat hij de mens boven de wet stelt en niet dat de
wet belangrijker is dan de mens (lees ook Galaten 5).

KERKDIENSTEN
16 mei 2021, (viering niet toegankelijk voor bezoekers; geen live zang)
Grote Kerk,
9.30 uur Drs. H.J. Boon.
1 collecte: Kerk – Instandhouding kerkgebouw
Organist: Hanneke Muntjewerf
Kerkje Eenigenburg, (viering in het kader van Kerk en Kunst, niet toegankelijk voor
bezoekers; er komt een opname beschikbaar die dag ,via Kerkdienstgemist, vanaf
13.00 uur)
10.30 uur pastor Mw. L.J.Kooiman
Ouderling: Trudy Tuinstra
23 mei 2021, 1e Pinksterdag, (viering niet toegankelijk voor bezoekers; geen live
zang)
Grote Kerk,
9.30 uur Ds. A.J. van der Bom.
1 collecte: Kerk in Actie (zending)
Organist: Hanneke Muntjewerf
De oecumenische dienst op 24 mei 2021, 2e Pinksterdag is afgelast.!
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30 mei 2021 (viering toegankelijk voor een beperkt aantal bezoekers)
Grote Kerk,
9.30 uur Ds. A.J. van der Bom.
1 collecte: Kerk – Kerkelijke activiteiten
Lector: Rieneke Visser
Organist: Jan Zwart
Er is crèche en kindernevendienst
6 juni 2021 (viering toegankelijk voor een beperkt aantal bezoekers)
Grote Kerk,
9.30 uur Da. W. van Rijn, Halfweg
1 collecte: Diaconie, Werelddiaconaat
Lector: Janny de Visser
Organist: Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk
13 juni 2021, (viering toegankelijk voor een beperkt aantal bezoekers)
Grote Kerk,
9.30 uur pastor Mw. L.J. Kooiman.
1 collecte: Kerk, Instandhouding kerkgebouw
Lector: Jan Bruin
Organist: Sebastiaan Schippers
Er is crèche en kindernevendienst
20 juni 2021, (viering toegankelijk voor een beperkt aantal bezoekers)
Grote Kerk,
9.30 uur Ds. A.J. van der Bom.
1e collecte: Diaconie, Kerk in Actie : Noodhulp
Lector: Justa Meijer
Organist: Hans Stehouwer
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST
Annemiek Plomp-Baas
Ook deze maand weer een rooster. Jullie zien de verhalen van Hemelvaart en Pinksteren staan. Er zijn nog steeds geen diensten waar we naartoe kunnen, maar natuurlijk
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kunnen we wel feest vieren. We zijn inmiddels wel wat gewend…dus wees creatief!
Wisten jullie bijvoorbeeld dat je met Hemelvaart traditioneel gaat dauwtrappen? Dat
moet je letterlijk lezen, je trapt dus op de dauw en dat betekent: vroeg op en de natuur in. Even lastig vanuit je warme bedje, maar als je eenmaal buiten loopt zie je hoe
mooi dat is! Wie weet eens proberen, misschien krijg je een van je ouders zo ver…? De
rest van het gezin kan dan mooi alvast voor een feestontbijt zorgen bij jullie terugkomst!
Op dit moment is er het voorzichtige plan om vanaf eind mei weer bij elkaar te komen
in de kerk, hoewel er ook nu nog veel afhangt van corona. Maar voor de zekerheid
staan wij in de startblokken: er is een rooster in de maak voor crèche, nevendienst en
tienerdienst. Het plan is om, zodra het kan, te werken zoals we de laatste keren gewend waren. We beginnen dus direct in onze eigen ruimtes en komen alleen aan het
einde van de dienst even in de kerkzaal. Wij hopen natuurlijk heel erg dat we zo nog
een tijdje voor de zomer kunnen werken, zodat we dit hele vreemde jeugdseizoen
toch een mooi slot kunnen geven.
09 mei 2 Koningen 2:1-18 De hemelvaart van Elia
16 mei Johannes 16:16-24 Jezus gaat naar de hemel, maar komt eens terug
23 mei Handelingen 2:1-13 De Geest vervult gelovigen
30 mei Genesis 16 De geboorte van Ismaël
06 juni Genesis 17 Verbond tussen God en Abraham
13 juni Genesis 18: 1-15 God belooft opnieuw Abram een zoon
20 juni Genesis 18: 16-33 Abraham bidt voor Sodom en Gomorra
27 juni Genesis 19 Lot wordt gered uit Sodom

IN VUUR EN VLAM
Bote Nieuwland, namens de kleine kerkenraad
Wanneer we als gemeente op zondag 30 mei a.s. voorzichtig en met
maximaal 30 personen weer bijeen
mogen komen heeft Pinksteren/het Pinksterfeest inmiddels
plaatsgevonden. Het feest waarbij
Jezus zijn leerlingen de opdracht
heeft gegeven de wereld te
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vertellen dat Hij leeft, dat er vergeving is en dat mensen God kunnen leren kennen.
Deze opdracht mogen ook wij naleven. Daarom leek het ons als kerkenraad een mooie
gedachte om dit als gemeente op een creatieve wijze zichtbaar te maken aan de buitenzijde van onze kerk.
Het idee: schrijf op een A4 (mag ook op gekleurd papier) met grote stift uw pinkster
”boodschap” op en lever uw A4 op zaterdag 15 of 22 mei tussen 10.00 -12.00 uur in de
kerk in. Uw bijdrage wordt vervolgens geplastificeerd en aan een koord bevestigd en
op een zichtbare plek buiten aan de kerk opgehangen als teken dat, ondanks de corona pandemie, er vuur brandt in de gemeenschap van de kerk op de Markt.
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben, door uw kracht !
Hemels vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die u verwacht !
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen.
met Christus opgestaan. Halleluja !

NIEUWS UIT EENIGENBURG
Trudy Tuinstra
In Eenigenburg zijn geen activiteiten zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn.
Wel is er nog steeds een tentoonstelling, te bezoeken op afspraak. Jan Komen heeft
zijn schilderijen en enkele beelden er nog steeds hangen.
Rondom Pinksteren zetten we een PinksterPoëziePad uit. Rondom de kerk en in het
laantje hangen weer teksten en gedichten, om even stil bij te staan en te overdenken.
De ruimte in Eenigenburg is daar heel erg geschikt voor. Hopen dat het weer deze keer
wel meewerkt.
Er zal een dienst worden opgenomen die via kerkdienstgemist.nl zal worden uitgezonden.
Als de positieve ontwikkelingen zich voortzetten hopen we misschien in augustus een
enkele onderwegkerkdienst te organiseren en in september weer te starten met
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concerten en diensten. Zolang de anderhalve meter maatregel geldt kunnen we echter
niet open, er passen dan te weinig mensen in het kerkje.
Nog even volhouden dus en graag tot ziens in Eenigenburg

Het monument ter gedachtenis
aan de slachtoffers van de 2e
Wereldoorlog bevindt zich voor
de voormalig Ned. Hervormde
Kerk van Sint Maarten. Sinds die
tijd is de kerk ook betrokken bij
de 4 mei herdenking. De krans
links is namens de PG Schagen
neergelegd door ouderling-kerkrentmeester Jan Mechielsen.

VAN DE SCRIBA
Arjan Plomp
Sinds mijn voorgaande bijdrage aan het kerkblad heeft er tussentijds een vergadering
van de kleine kerkenraad plaatsgevonden op 22 april jl. Ook deze vergadering hebben
we online met elkaar gesproken.
Erediensten vooralsnog niet-toegankelijk voor bezoekers en geen live zang, maar onder voorbehoud vanaf zondag 30 mei weer open voor bezoek
Samenvatting:
· Alle diensten worden alleen online aangeboden: geen toegang voor bezoekers, in ieder geval tot en met zondag 23 mei. Dus ook Pinksteren blijft de kerk niet-toegankelijk!
· We hopen vanaf 30 mei weer toegankelijk te zijn voor een (beperkt) aantal bezoekers; dit onder voorbehoud dat coronacijfers gunstig ontwikkelen
· Tijdens de diensten wordt momenteel geheel niet gezongen, maar de uitzendingen
worden wel muzikaal ondersteund
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· We hopen vanaf 30 mei weer met voorzangers te gaan werken
· Overige activiteiten in onze kerk opgeschort; jeugdwerk hoopt vanaf 30 mei weer te
beginnen.
Net als de vorige keer, constateer ik dat we sinds 14 december niet meer bij elkaar zijn
gekomen als kerk. Hoewel het naar de letter van de wet niet verboden is om samen te
komen, kiezen we als kerkenraad ervoor geen onnodige risico's te nemen. Ook solidariteit met de samenleving weegt zeker mee in dit besluit.
Op dit moment ligt er een stappenplan van de Rijksoverheid, dat de basis moet vormen om stapsgewijs uit de lockdown te komen. Vanaf 26 mei is het voornemen om
vergelijkbare activiteiten in de samenleving (culturele activiteiten waarbij men blijft
zitten), te heropenen. Waarschijnlijk zal dat in beginsel voor maximaal 30 personen
zijn. Maar deze planning is onzeker, vanwege afhankelijkheid van de corona-cijfers. Op
het moment dat ik dit schrijf, is deze planning nog altijd heel onzeker! Houd de website in de gaten om de laatste ontwikkelingen mee te krijgen.
De kerkenraad heeft, vanwege dit stappenplan, besloten vanaf zondag 30 mei de kerkdiensten weer toegankelijk te stellen voor bezoekers, onder voorbehoud dat voornoemde versoepeling daadwerkelijk kan plaatsvinden. Nadere informatie omtrent reserveringen, daadwerkelijk aantal bezoekers, enzovoorts, volgt op een later moment
op onze website.
Het maximale bezoekersaantal blijft in eerste instantie beperkt, waarschijnlijk tot 30
personen. Dat wordt later uiteraard verruimd, conform het stappenplan van de Rijksoverheid. Zoals het nu lijkt, blijven we in beginsel gebruik maken van voorzangers (dus
nog geen gemeentezang), inschrijving vooraf (via het eerder gebruikte inschrijfformulier) en geen koffie na afloop van de kerkdienst. We hopen uiteraard dat dit zo snel
mogelijk verder versoepeld kan worden!
Tot en met 26 mei (dus ook het Pinksterweekend) geldt echter dat de kerkdiensten
niet toegankelijk zijn voor bezoekers en alleen online worden uitgezonden. Daarbij
wordt geheel niet gezongen.
Het jeugdteam is voornemens om eveneens met ingang van zondag 30 mei jeugdwerk
aan te bieden; zie elders in dit kerkblad. Uitvaarten vanuit onze kerk wil de kerkenraad, conform de coronaregels, graag maximeren tot 100 bezoekers.
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Het is hoopgevend dat ik een datum van heropening kan publiceren! Het blijft echter
onzeker wat er daadwerkelijk kan op 30 mei. Als kerkenraad hopen we elkaar als gemeente te blijven vinden in wat ons samenbindt! We blijven, ook na 30 mei, onze
diensten online aanbieden en hopen zo veel gemeenteleden van dienst te blijven op
deze manier!
Pinksteren
Zoals hiervoor beschreven, zal onze kerk rond Pinksteren niet-toegankelijk zijn voor
bezoekers. Maar elders in dit kerkblad is een oproep geplaatst om teksten te plaatsen
op de terp rond onze kerk. Deze teksten zijn nadrukkelijk bedoeld voor ons allen, zowel gemeenteleden als daarbuiten. We hopen dat u in de periode rond Pinksteren
naar de Markt kunt gaan om u door deze teksten te laten inspireren en bemoedigen.
Als u andere gemeenteleden treft, dan is dat gelijk een goede gelegenheid om elkaar
weer eens te spreken. U kunt daarbij gebruikmaken van de terrassen op de Markt, die
dan geopend zijn.
De oecumenische viering op 2e Pinksterdag is afgelast door de Raad van Kerken Schagen.

BIJDRAGE CLASSIS PREDIKANT PETER VERHOEFF
Kleine Jongen
Ik ben geboren in Den Haag. Tot ik zeven
jaar was woonden wij in een nieuwbouwwijk. Die werd vanaf de jaren ’50 in hoog
tempo uit de grond gestampt om de naoorlogse bevolkingsexplosie een huis te
geven. In de hele wijk was alles nieuw.
Het rook naar verf. Op zondag liepen wij
naar de ook al gloednieuwe Adventkerk
aan de Hengelolaan. Pas veel later leerde
ik dat die ontworpen is door de beroemde architect Karel Sijmons. Ook de
ontwerper trouwens van de Adventskerk in Aerdenhout. En zijn magnum opus is de
Thomaskerk in Amsterdam. Voor de kenners: hij bouwde ook het oude Hydepark.
Maar dat alles terzijde. Want ik liep dus aan de hand van mijn vader naar de kerk. Een
veilig gevoel. Aan de overkant van de straat liepen minstens drie vriendjes, want van
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onze klas ging meer dan de helft naar de Adventkerk. Sommigen waren gereformeerd
en gingen naar een andere kerk. Maar dat mocht ook, dat gaf niet. Steevast liepen wij
op zo’n zondag langs een aantal geparkeerde vrachtwagens. Ik herinner me een Scania-Vabis, een Bedford. Een Hanomag ook. Vergane merken, maar het waren wegkastelen. De immense banden groter dan ikzelf. En als ik omhoog keek, dan leek het dak
van zo’n wagen tot in de hemel te reiken. Ik ervoer zondagmorgen dan ook als eenheid. Eerst die vrachtwagens die de hemel raakten. Daarna de kerk en de zondagsschool, waar wij hoorden van een God die in de hemel woont. En ook deze Vader gaf
je een hand. Alles klopte. Een veilig gevoel. Het zal duidelijk zijn, ik denk met warmte
terug aan deze lieve tijd. Toch besef ik natuurlijk: dat kinderlijke geloof van toen, dat is
er niet meer. Na Den Haag volgden nog vijf woonplaatsen, een studie, meer dan 25
jaar predikantschap. En ook heel veel persoonlijks. En zo onderweg door het leven leer
je: niet alles klopt. En dat verandert je geloof. Toch wordt geloof niet per sé minder. Ik
merk juist het afgelopen jaar vol Corona hoe nodig ik het heb: een God aan wie ik mij
mag toevertrouwen. Niet alleen Rutte en De Jonge, Kuipers en Gommers. Die ook,
want in de kerk zijn we niet gek. Politiek en wetenschap zijn nodig. Maar óók een God
die naar mensen omziet. Een Vader die me een hand geeft. Ook als niet alles klopt.
Juist dan.
Het is anders dan toen, natuurlijk. Maar eigenlijk ben ik ook nog steeds een kleine jongen.

KERK IN ACTIE /KINDEREN IN ACTIE/ ACTIVITEITEN EN COLLECTES IN
MEI-JUNI EN MET PINKSTEREN:
Kees Vestering in gesprek met de redactie
Eerder in dit blad heeft u kunnen lezen dat ons jeugdwerk hopelijk zondag 28 mei
weer gaat starten. Zolang de toegang in de kerkruimte beperkt blijft tot 30 kerkgangers, ontmoet onze jeugd parallel aan de kerkdienst elkaar in het jeugdhonk.
Maar wat doe ik met mijn kinderen met de Pinksteren vroeg Kees Vestering zich af, nu
we met Pinksteren nog niet naar de kerk kunnen
Nu is Kees ook lid van de ZWO commissie (Kees Vestering, Henk Nicolai en Henk
Rieffe). In die positie ontvangt hij suggesties van Kerk in Actie (KiA), om ook samen
met kinderen iets te doen vanuit het kinderprogramma van KiA, “Kind in Actie”. Hij
denkt dat die suggesties ook voor andere ouders met kinderen misschien interessant
kunnen zijn. Daarom doet hij aan u, via ons de redactie, een aantal suggesties..
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KiA biedt allerlei activiteiten aan waar kinderen aan mee kunnen doen. Bij die activiteiten staat in deze periode het Pinksterfeest, het feest van de hoop, centraal.
Een paar voorbeelden:
-Het Kinderconcert:
In de periode naar Pinksteren organiseert KiA elke week een online kinderconcert.
Leuk om thuis naar te kijken. Bestel gratis tickets op de website: Zingenindekerk.nl en
kies voor de concerten van Marcel en Lydia Zimmer
https://www.zingenindekerk.nl/concerten/feestvanhoop-marcelenlydia
Dit familieconcert voor jong en oud wordt echt een feest schrijft de website! Met bekende en nieuwe liedjes over hoop, troost en blijdschap die God ons geeft door de
Heilige Geest vermeldt de site van KiA. Ook Rainbow de duif een favoriet van vaste kijkers, is erbij! U kunt het onlineconcert vanaf 5 mei a.s. op een door u gewenst tijdstip
bekijken.
Kees wees ons erop dat KiA nog veel meer activiteiten organiseert ook rond Hemelvaartsdag en Pinksteren. Meer daarover kunt u /jij vinden via de link https://www.protestantsekerk.nl/thema/hemelvaart/
KiA doet ook suggesties voor volwassenen.
Stuur een kaartje of een “Fairtrade” cadeau aan familie of vrienden of buren. (Er zijn
ook speciale “Feest van hoop-kaarten.).
De Fairtrade Week is dit jaar van 8 t/m 16 mei: hang een vlag uit met je school of kerk
of thuis (op te vragen bij de fairtrade werkgroep of cl_vestering@hotmail.com).
Over de KiA collectes vindt u meer in het bericht van de Diaconie hieronder en op de
websites:
https://www.fairtradenederland.nl/
https://www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen.

VAN DE DIACONIE
Wieb Koedijk
Achtergrondinformatie over komende collecte(s).
Collecte 23 mei (Kerk in Actie: Zending),Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen
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Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert
kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen
een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen!
Collecte 6 juni (Werelddiaconaat)
Oeganda - Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte
en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze vrouwen hoe ze hun leven en dat van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere landbouwtechnieken aan te leren, kunnen
ze meer verdienen. En door het bespreken van hun problemen staan ze er niet langer
alleen voor. Zo worden kwetsbare vrouwen en gezinnen sterk.
Collecte 20 juni (Kerk in Actie: Noodhulp)
Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot
deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos. Hier wacht hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen, begeleiden en onderwijs aan de kinderen geven.

IN GESPREK MET HANNEKE MUNTJEWERF
Wim Voorbraak
Op 3 mei op weg van Schagen naar Breezand: een palet van kleuren, zover als ik kan
kijken. De koude aprildagen hebben ervoor gezorgd dat niet alleen de tulpen maar ook
de narcissen en hyacinten nog niet uitgebloeid zijn. Het koppen van de bloemen is
nauwelijks begonnen. Het ritme van de corona bepaalt voor ons mensen tegenwoordig, de gang van zaken, de temperatuur in april bepaalt in de kop van Noord-Holland
het kleurenpalet. Dit jaar is de kop wel op zijn mooist. In deze kleurige omgeving focussen we op de tuin van Evert en Hanneke Muntjewerf aan de Zandvaart in Breezand.
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Ook hier veel kleur, zorgvuldig gearrangeerd. In huis een orgel en
een piano, ik ben op bezoek in een
huis waar muziek wordt gemaakt:
te gast bij Hanneke Muntjewerf, al
heel lang organist bij ons in de
kerk.
Dominees komen en gaan, zelfs
kosters komen en gaan maar komen later weer terug, organisten
zijn blijvers. Caroline Schaap, Hans
Stehouwer, Johan Tuinstra, Sebastiaan Schippers spelen allen al heel
lang in onze kerk. Jan Zwart en Ronald van Veen zijn daar later bijgekomen. Ook Dick Barten, oud organist, hij speelt vanwege zijn leeftijd
niet meer, maar is ook nog steeds
betrokken bij het wel en wee van
het van Dam orgel in onze kerk.
Hannekes vader was organist in de
gereformeerde kerk in Anna Paulowna. Door hem geïnspireerd speelt ze al van haar achtste jaar, op haar 16e speelde
ze voor het eerst in de kerk. Haar repertoire bestond in het begin uitsluitend uit psalmen en gezangen en natuurlijk liederen uit de bundel van Johannes de Heer, 50 jaar
geleden, heel populair.
Ze kreeg les van verschillende prominente organisten uit onze contreien, o.a. van de
organist van de Grote of St. Laurentius kerk in Alkmaar. Maar ook van de toen pas aan
het conservatorium afgestudeerde organist Ronald van der Veen, sinds een aantal
maanden ook organist in onze kerk.
In 2008 nam Hanneke afscheid als cantor en werd ze opgevolgd door Wijnand Kramer.
Organist bleef ze ook na die tijd. Ze maakt ook het jaarrooster. Meestal rond september komen alle organisten van ver en dichtbij bij elkaar in een van de Schagense horecagelegenheden, worden ervaringen uitgewisseld en geeft iedereen aan of hij of zij
weer beschikbaar is en wanneer.
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Misschien is het goed om ook nog even te noemen dat het orgelspelen meer inhoudt
dan het uurtje spelen op zondag. In de eerste helft van de week ontvangt de organist
via de koster de liederen voor de komende zondag. Hanneke begint dan met de voorbereiding thuis. Op vrijdag oefent ze dan het hele programma op het orgel in de kerk.
Beste Hanneke, de gemeente is blij met jou en hoopt dat je nog lang, samen met je
collega organisten voor ons blijft spelen.

Ons organisten team: v.l.n.r. Caroline Schaap, Hans Stehouwer, Jan Zwart, Sebastiaan Schippers en Hanne Muntjewerf. (foto uit 2017, Ronald van der Veen ontbreekt
nog op de foto)

FAIRTRADE WEEK
Kees Vestering (ZWO commissie)
In de Fairtrade week wordt/was er extra aandacht besteed aan Fairtrade. Wat is het
en waarom is het nodig?
Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen. Het moet ervoor zorgen dat ze kunnen leven van hun werk en
kunnen investeren in een toekomst. Naast het keurmerk is het ook een wereldwijde
beweging om samen te strijden voor een eerlijke wereld, met gelijke kansen voor iedereen. Veel kleinschalige boeren leven continu in onzekerheid over hun toekomst,
omdat de opbrengst van de oogst vaak veel te laag is. Zonder een betrouwbaar
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inkomen blijft de armoede in stand. Fairtrade zorgt voor betere standaarden, waardoor boeren de mogelijkheid krijgen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Er zijn producten van Fairtrade: chocolade, noten, rijst, suiker, thee, koffie, curry, kokosmelk en
bananen, misschien nog wel meer producten, en daar kunt u lekkere maaltijden van
maken. Houdt de reclame van die week in de gaten en u helpt de boeren en arbeiders
mee in de ontwikkelingslanden.
In deze landelijke campagneweek zetten bedrijven, winkels, Fairtrade Gemeenten en
vele vrijwilligers zich in voor Fairtrade producten en producenten! Want alleen samen
maken we de wereld eerlijk.
Meer informatie: https://www.fairtradenederland.nl/campagne/fairtrade-week-voorjaarseditie-21/
Helaas moeten we het op deze manier doen. We houden moed!
Namens de ZWO-commissie en Ver. Grenzenloos

PINKSTERHERINNERING OPGEROLD!
Wim Voorbraak
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Citaat uit “De kerk op de Markt” van Fred Timmer
Al vrij kort na de bouw van de kerk, namelijk al in 1923, onderging de kerk van binnen een opvallende en ingrijpende
verandering. Bij de bouw van de kerk was nauwelijks gedacht aan de wenselijkheid van nevenruimten. Jarenlang
tobde men dit met gemis. In 1923 creëerde men een oplossing. Er werd een achterwand in de kerkgeplaatst waardoor
het probleem van de bij-ruimten in een keer werd opgelost.
Bovendien scheelde het aanmerkelijk in stookkosten. De
enorme achterwand werd echter wel als storend ervaren.
Ter gelegenheid van de restauratie, eind jaren zeventig
stelde de industriegroep Schagen geld ter beschikking voor
de kerk. In plaats van het geld in het restauratiefonds te
Indruk van het formaat
stoppen gaf men aan Prof. Op de Laak de opdracht voor
van het kleed.
deze wand een figuratie van het Pinsterfeest te ontwerpen.
Door het open venster, verbeeld door het doek, zie je de blauwe hemel, waarin de duif
als symbool van de Heilige Geest en de tongen van vuur.
Bij de oudere hervormde leden van onze gemeente is dit kleed nog wel bekend. Helaas(?) moest in 2005 op last van de brandweer - de cafébrand in Volendam zorgde
voor veel strengere regels met betrekking tot brandveiligheid - het kleed verdwijnen.
De enige manier om het kleed in de kerk te behouden was het te behandelen met een
brandvertragende vloeistof. De kosten daarvan werden door het toenmalige kerkrentmeestercollege als te hoog ervaren. Nu ligt het opgerold in de opslagruimte boven de
Hans Leijdekkerszaal.
De laatste tijd is er binnen het kerkbestuur een discussie gaande over de aanschaf van
zonwering aan de zuidkant van de kerk. Om deze te bevestigen zullen er tijdelijk stellingen in de kerk geplaatst worden. Misschien is het te overwegen om ook nog eens na
te denken of de duif niet opnieuw een plaats moet krijgen aan de achterwand? Zoveel
historisch materiaal is er niet aanwezig in de kerk.

HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CvK)
Jan Prij
NIEUWE BEPLANTING OP DE TERP
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In de afgelopen periode zullen velen van ons de kerk een stuk minder hebben bezocht
dan we gewoon waren. Diegenen die wel bij de kerk kwamen hebben vast ontdekt dat
er het een en ander is veranderd op de terp. De grote struiken bij de zuid-entree zijn
verdwenen en rond de opgangen aan de Noord-, Zuid- en Westkant zijn perken aangelegd die voorzien zijn van vaste planten. Het idee hierachter is, eerlijk is eerlijk, niet direct van onszelf maar van de burgerlijke gemeente. Al voor de coronacrisis nam de gemeente contact met ons op. Ze vonden dat de gemeente Schagen groener en insectenvriendelijker moest worden. Of we er bezwaar tegen hadden de terp van de kerk in
dat opzicht aan te passen. Natuurlijk hadden we daar geen bezwaar tegen. Het past
juist heel goed bij het vergroenen van de kerk waarover we ook de PKN steeds vaker
horen. De afspraak werd gemaakt dat de gemeente zou zorgen voor het weghalen van
de oude struiken, het aanleggen van de perken en het beplanten van deze perken.
Ook zou de gemeente nieuwe bollen in het gras op
de terp doen. Het onderhoud zou door de kerk gedaan moeten worden.
Door het uitbreken van de coronapandemie kon er in
het voorjaar van 2020 weinig gedaan worden en is
alles uitgesteld tot eind 2020. De nieuwe bollen zitten er nu in. Aan de zuidkant zijn ze inmiddels uitgebloeid. Aan de Noordkant steken de bloemetjes nog
dapper hun kopjes boven het gras uit. De beplanting aan de westkant heeft wat vorstschade opgelopen en zal, als ze het niet redden, door de gemeente vervangen worden.
HET ONDERHOUDEN VAN DE PERKEN ZULLEN WE NU ZELF MOETEN DOEN. Het gras
van de terp wordt gemaaid door medewerkers van PROGROEN maar die hebben niet
direct capaciteit om de perken te onderhouden. Het onderhouden van de perken zal
vooral in de eerste jaren inhouden dat het onkruid wordt gewied. Na een paar jaar zullen de planten de gehele bodem bedekken en wordt het wieden beduidend eenvoudiger. Tot die tijd hopen we van harte dat er een aantal gemeenteleden zijn die dit onderhoud willen doen. Kortom we zoeken een paar VRIJWILLIGERS die op deze manier
iets willen doen voor de kerk.
Knip-of snoeiwerk, mocht dat nodig zijn, willen we uitbesteden aan PROGROEN. We
gaan ervan uit dat dit met gesloten beurzen kan omdat ze de eerste maaibeurt mogen
overslaan om de bloemen van de vroegbloeiers te sparen.
Aanmelden kan bij Jan Prij (0621202463)
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VAN DE ADMINISTRATEUR
Brenda Plak
Plaatselijk werk
Net als voorgaande jaren ontvangt u in de maand juni een acceptgirokaart voor uw bijdrage aan de actie ‘plaatselijk werk’. De lezers van het papieren kerkblad vinden de acceptgirokaart bijgesloten in het kerkblad, onze digitale lezers ontvangen de acceptgirokaart in een enveloppe in de bus.
Collectegelden
Hoewel het niet mogelijk was fysiek te kerken is er in de afgelopen 4 maanden toch
zo’n
€ 288 aan collectegeld binnengekomen op onze bankrekening.
Wijziging e-mailadres
Doordat het nexite account in de loop van 2021 gaat verdwijnen waren wij genoodzaakt om een nieuw e-mailadres te creëren.
Er is gekozen voor het e-mailadres pgschagen@outlook.com
Feitelijk verandert er niet zo veel nexite.nl wordt vervangen door outlook.com

STAPJE VOOR STAPJE MEER……….
Brenda Plak
Het weer wil nog niet zo meewerken. De ene dag kunnen we in ons shirtje naar buiten
en de andere dag is een winterjas echt nog noodzakelijk. Voor de maand april bestaat
er zo’n mooi spreekwoord; “April doet wat ie wil”. Toepasselijker kan niet.
Stapje voor stapje kunnen we weer wat meer. Geen avondklok meer, niet meer winkelen op afspraak (hoewel het had ook zo zijn voordelen want wachtrijen voor de kassa
waren er niet); met het mooie weer in aantocht is het ook weer mogelijk om onderweg een bakkie koffie te scoren of zomaar even een terrasje te pakken. Voorzichtig
kan er misschien al gedacht worden aan een eventuele vakantie, wie zal het zeggen.
Benieuwd of onze jeugd de komende weken ook zonder avondklok, op de zondagmorgen nog steeds vroeg uit de veren is. Met zijn allen om 08.30 uur aan het ontbijt is ook
wel heel gezellig.
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KERKDIENSTGEMIST
Wim Voorbraak

Met dank aan Huib Wagenaar, hieronder een overzicht van het aantal kijkers naar de
uitzendingen van “kerkdienst gemist” (KDGM). De getallen spreken bijna voor zich.
Onderscheid wordt gemaakt tussen de aangesloten toestellen die “live” op zondagmorgen “op kerktijd” inschakelen en de hele dienst bekijken/ beluisteren en de kijkers
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die later inschakelen en soms alleen maar zappen (korter luisteren, minder dan 10 minuten).
De middelste (groene) curve is de meest constante. Wanneer je ervan uitgaat dat gemiddeld anderhalve kijker per toestel de dienst live bekijkt komt dit bijna overeen met
de kerkbezetting op zondagmorgen van voor de corona tijd, kinderen niet meegerekend.
Veel mensen keken naar de uitvaartdiensten. Alleen de kerstnachtdienst benadert
deze aantallen. En nogmaals gezegd: ook bij deze diensten kijken vaak meerder personen per toestel (TV, telefoon of computer) naar de dienst.

SCHAGER NACHTVLINDERS XIV: Lil Nas X
Ds. Arie Jan van der Bom

Het leek altijd zo eenvoudig. Je was man of vrouw. Ja, de
hele werkelijkheid was opgedeeld in manlijk en vrouwelijk.
De zon was manlijk. De aarde vrouwelijk. Enzovoort. Ja, en
soms was iets ook onzijdig. Onbepaald. Zoals het kind. Of
vooralsnog onbepaald. Het meisje, het jongetje. Inmiddels
weten wij beter. Of worden wij geacht beter te weten. Je
bent niet zomaar man of vrouw. Er bestaat nu naast man
en vrouw een scala aan onderscheidingen. Erkende en nog
niet erkende onderscheidingen. Ken jij alle onderscheidingen? Het meest gangbare lijstje is LGBT (lesbian, gay,
bisexual, transgender). Vaak staat daar ook nog Q bij voor
queer of questioning, voor mensen die hun seksuele voorkeur niet in een hokje willen
plaatsen. Een nog vollediger lijstje is LGBTTTQQIAA. Maar ook dat lijstje blijkt niet alle
onderscheidingen te dekken. Daarom zie je ook wel vaak LGBTQ+ waarbij het plus-teken al het overige wil aanduiden.
En terwijl een deel van de mensheid in een leerproces zit om gevoeliger te worden
voor al deze onderscheidingen, is een ander deel van de mensheid blijven steken in
het oude binaire onderscheid van man-vrouw waarbij homoseksualiteit al een struikelblok is en niet past binnen dat ruwe en ongedifferentieerde of-of-kader.
De geschiedenis van de onderdrukking van homoseksuelen (personen), van homoseksueel gedrag (uiterlijk) en van homoseksualiteit (innerlijk) is helaas heel lang en is, naar
het zich laat aanzien, nog lang niet voorbij. Het Christendom heeft daar een groot
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aandeel in gehad. Tot op vandaag de dag. Zoals bijvoorbeeld de Nashville-verklaring
van een jaar geleden laat zien. Het gaat dan wel om heel conservatief Christendom.
Gelovigen van datzelfde conservatieve Christendom in Amerika waren dan ook geschokt over de homo-erotische videoclip Montero (Call me by your name) van de
zwart Amerikaanse zanger Lil
Nas X. De clip staat bol van
de verwijzingen naar bijbelse
voorstellingen. Het begint in
het paradijs en het eindigt in
de hel. Maar die tocht naar
de hel wordt als een zegetocht afgebeeld. Eenmaal in
de hel wordt suggestief in
beeld gebracht hoe de duivel
vanaf zijn troon de zanger
van achter neemt. Even later
snijdt de zanger de keel van de duivel door, grijpt de hoornen van diens hoofd en zet
die op zijn eigen hoofd.
Het gevoel dat wij hier te maken hebben met de provocatie van wat wel spottend een
relnicht wordt genoemd, is aanwezig. Toch ga je dan voorbij aan een tragisch en wanhopig aspect van deze specifieke uiting van homo-erotiek. Want veel homoseksuelen
zijn juist door de godsdienst in gewetensnood gekomen. Alsof zij voor de absolute
keuze worden geplaatst tussen geloof of geaardheid. De één omarmen, betekent de
ander ontkennen. Maar wat zij ook kiezen, het zal hen verscheuren. Een uiterste en
wanhopige stap is dan om niet alleen te kiezen voor je seksuele geaardheid, maar ook
voor het gehele demonische domein dat daarmee vanuit een burgerlijk en conservatief geloof geassocieerd wordt. Kortom je omarmt je homoseksualiteit als een eeuwige
val uit het paradijs, als een verdoemd zijn, als een onderwerping aan de duivel, omdat
je toegeeft aan een lust die je godsdienst je verbiedt. En je ervaart die val als iets triomfantelijks, als een duizelingwekkende bevrijding, als een heerlijke rebellie, ook al
weet je dat je nu verloren bent.
Lil Nas X lijkt voor deze optie te kiezen in zijn videoclip. Hij is daarin overigens niet de
eerste. Laatst liep ik tegen een opmerkelijk geval aan uit onze eigen vaderlandse geschiedenis. In een kunst-artikel in de New York Times werd de homo-erotiek in het
werk van de 16e eeuwse Hollandse schilder Cornelis Cornelisz van Haarlem (156222

1632) besproken. De schrijver van het artikel, Arthur Lubow, was vooral verbijsterd
over de opzichtigheid waarmee Cornelis van Haarlem zijn homo-erotische fantasiën
afbeeldt. Het gaat dan wel schuil achter bijbelse voorstellingen of die van de klassieke
oudheid. Maar dat is het dan ook wel. Manlijke naakten in uitdagende houdingen
spatten van het doek af.
Neem nu De kindermoord in Bethlehem (1590) waarin naakte mannen baby’s vermoorden. In het centrum van het schilderij worden de billen van één van zo’n naakte
soldaat min of meer aan de toeschouwer van het schilderij aangeboden! Of neem De
val van Lucifer dat ook wel bekend staat als De val van de Titanen (1588-90) waarin
één grote zwerm van vallende naakte mannen te zien is. De geslachtsdelen worden
verhuld achter vlinders en libellen. Er is grote paniek. De mannen kijken wanhopig
rond en kermen en schreeuwen het uit. Een wel heel lugubere voorstelling is Twee
volgelingen van Cadmus verscheurd door een draak (1588). We zien een slangachtige
draak die zijn tanden in het hoofd van het ene naakt en zijn nagels in het lijf van het
andere naakt zet. Een afgerukt hoofd ligt pal naast de twee verscheurde naakten. Dat
het hier om een homo-erotische voorstelling gaat, blijkt uit de hint die de staart van de
draak de kijker aanreikt. De staart krult zich tot een cirkel die wordt doorgestoken
door het rode uiteinde van de staart. Symbool voor de homoseksuele geslachtsdaad.
De auteur Lubow verbaast zich erover dat de kunstcritici van de 20e
eeuw zo blind hebben kunnen zijn
voor het homo-erotische gehalte
in het werk van Cornelis van Haarlem, want zij reppen er met geen
woord over. Maar op zijn beurt
lijkt Lubow het niet aan te durven
om op te merken dat deze homoerotische fantasieën zwaar getekend worden door hel en verdoemenis. Want wordt door Cornelis
van Haarlem niet ook gesuggereerd dat homoseksualiteit ten koste gaat van de godsdienstige plicht tot voortplanting? En dat homoseksuele mannen in die zin kindermoordenaars zijn (1e voorbeeld)? Of dat homoseksuele mannen uit de hemel gestoten
worden (2e voorbeeld)? Of dat de homoseksuele lust een allesverslindende draak is
(3e voorbeeld)?
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Deze uiting van erotiek heeft duidelijk iets gewelddadigs en iets fatalistisch. Een vorm
van zelfuitsluiting. Jezelf buitensluiten van eeuwige redding. Omdat het om vrije erotische fantasieën gaat, zou je deze fantasieën ook kunnen omvormen naar een meer
liefdevol zelfbeeld waarin de behoefte aan seksueel genot geen doodzonde meer is,
maar een geschenk van boven. Dat betekent wel dat je het oude schema van de godsdienst waarin alleen ruimte is voor heteroseksualiteit moet loslaten. Maar is daar ook
ruimte voor in de godsdienst zelf? Zijn er theologische draden in de bijbel zelf te vinden waaruit een positieve homo-erotische fantasie geweven zou kunnen worden? Ja,
die zijn er. Ik noem er hier heel summier drie. Ten eerste kunnen wij vaststellen dat Jezus helemaal niets zegt over homoseksualiteit. De zaak ligt wat dat betreft helemaal
open. Ten tweede zegt Paulus ergens (Galaten 3,28) dat er in Christus geen mannen of
vrouwen zijn. Dat onderscheid heeft afgedaan. Dat wil zeggen: door de doop zijn allen
één in Christus geworden, erfgenamen van het Rijk. Ten derde bidden wij in het OnzeVader-gebed: Geef ons heden ons dagelijks brood. Anders gezegd: voorzie in onze levensbehoeften. Ook de erotische liefde is een behoefte waar wij niet zonder kunnen.
Die behoefte voeden is niet alleen natuurlijk, maar ook noodzakelijk.

GEBRUIKT U AL DE APPOSTEL APP?
Wim Voorbraak
Deze App “Appostel” heet niet toevallig naar een bijbels begrip. Het is “het hulpmiddel” om tijdens het
kijken naar een kerkdienst, met een eenvoudige handeling, aan het collecte doel bij te dragen.
Eenmalig downloaden vanuit de app store, de naam
van de kerkelijke gemeente intikken en een persoonlijk account aan te maken. Daarna verschijnt de afbeelding hiernaast direct na het tikken op het app
embleem.
Je laad een bedrag op je app en betaalt steeds een
deel van dat bedrag als bijdrage op dat moment. Eigenlijk vergelijkbaar met collectebonnen. Je koopt
eerst een vel bonnen, daarna scheur je een of meer
bonnen af om ze in de collecte zak te doen.
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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,
1742 AA 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

Kwaliteit
die staat

UITVAARTBEGELEIDING

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

Webshop www.janrozing.nl

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

bereikbaar

Tel. 06 81 35 81 10
Dag en nacht bereikbaar

info@uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl

