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Gratis hoortest!

Moet de televisie steeds harder? Heeft u moeite om gesprekken
goed te volgen? Dan kan uw gehoor sluimerend verminderd zijn. SChAGeN
Nieuwstraat 23, 1741 BV Schagen
Engel Hoorservice biedt u een gratis hoortest aan, een vakkunT 0224-212398
dige meting door een ervaren audicien. Heeft u een hoortoestel
nodig? Dan presenteren we een uitgebreide reeks geavanceerde E schagen@engelhoorservice.nl
modellen.
Maak nu een afspraak.
Gerja.
Tel. 0226-421520.
Fax 0226-421550. E-mail: drukkerij@gerja.nl
www.engelhoorservice.nl

Druk: Drukkerij
Omslagontwerp: Cor de Fouw, Schagen. (12-’94)
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HERVORMDE GEMEENTE SCHAGEN C.A.

(h)eerlijke foodproducten

ONZE KERK
r o t e s ta n t s e G e m e e n t e t e S c h a g e n
PP
ROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHAGEN E.O. (I.W.)

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

Alle live-uitzendingen vanuit de Grote Kerk zijn via
Kerkdienstgemist.nl continu te volgen, na de uitzending
als stream.
Dit geldt ook voor bijzondere diensten vanuit
Eenigenburg en vanuit de Grote Kerk bij afscheid na
overlijden en herdenkingen.
Ook diensten van andere kerken zijn via dit medium
online te volgen.
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het oktobernummer. Het omvat een langere periode en wel tot begin december. De redactie heeft hiervoor gekozen daar we het decembernummer begin december “op de markt willen brengen”. Als we dan ook nog een novembernummer
zouden uitbrengen dan zou die maar enkele weken omvatten. Vandaar.
Dus u moet dit nummer langer bewaren. Maar dat zal geen probleem zijn, denk ik.
Edoch na de Covid-19 slaat nu de ouderwetse griep weer toe. Daardoor konden enige
die ons van kopij voorzien dit niet doen. U zult na het lezen van dit nummer hun namen wel kunnen achterhalen.
Maar er blijft genoeg over wat de moeite waard is. In het stuk van onze scriba kunt u
lezen dat we in het post-covid tijdperk zijn aangeland. Bijna alle maatregelen zijn nu
van tafel. Ik zou u alleen aanraden om als u uw grieperig voelt toch thuis te blijven. Je
weet maar nooit.
Wim heeft weer een interessant artikel geschreven over de historie van de (gereformeerde) kerk. En daarnaast een interview met Jaap en Ineke Schenk.
Daar we in 2021 als motto hadden “Zorg voor klimaat” sluit het artikel van Kees Vestering over Fairtrade-producten hier mooi op aan.
Mocht u uw tuin een kleurige uitstraling willen geven dan kunt u de bloembollen
welke Stichting Schagen-Roemenië op 24 oktober in de kerk (na de dienst) zal verkopen daarvoor gebruiken.
En er zijn weer verschillende activiteiten georganiseerd. Zie hiervoor het activiteitenrooster op de laatste bladzijde.
Dan nog de spreuk van de maand.
Zoals de bomen in de herfst hun bladeren
laten vallen, laat in de herfst uw sombere
gedachten vallen.
Wieb Koedijk
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TER OVERWEGING
Rik Laernoes
“Tot slot nog een vraag: Wilt u gereanimeerd worden?” Ter voorbereiding op een medische ingreep moet er van alles besproken worden, uitlopend op de vraag over reanimatie. Een logische vraag die je confronteert met de eindigheid van je eigen leven. Opeens komt de dood even dichtbij. In de huiselijke kring is dit geen taboe onderwerp.
Zeker niet. Je zult toch wat moeten regelen voor het geval dat. Gewoon praktisch. We
zijn dus maar begonnen met het bijwerken van de adreslijst. Er staan nog mensen op
die al overleden zijn, tijd dus voor een bijgewerkte lijst. En zo zijn er meer praktische
zaken die onze aandacht vragen.
Ook al houd je er niet echt rekening mee, maar, zoals in één van de liederen uit het
liedboek staat :…… ‘Wie kent de dag van morgen, de dood komt lang verwacht.’ (lied
807: 4). Je weet maar nooit…
We gaan de maand november weer tegemoet waar
de gedachtenis van de gestorvenen op een aantal
momenten aan de orde komt. Allerheiligen, Allerzielen en in onze kerk op 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De eindigheid van de overledenen confronteert je op dat moment met je eigen
eindigheid. Goed om daar eens bij stil te staan om
vervolgens weer over te gaan tot de orde van de dag.
En thuis gaat alles gewoon zijn gangetje. Niet wetend
wat ons nog te wachten staat. Maar erop vertrouwend dat - als het onverhoopt anders loopt - Hij erbij
is.
Al jaren is er een tekst uit Prediker die met ons meegaat en een soort levensmotto is:
‘Dus eet je brood met vreugde en drink je wijn met een vrolijk hart’. (Pred. 9: 7).
Tot slot: We leven bij de dag en tellen onze zegeningen. En we gaan blijmoedig voorwaarts.
3

KERKDIENSTEN
24 oktober 2021
Grote Kerk,
9.30 uur
1e collecte
2e collecte
Organist
Er is crèche

Drs. J. Prij jr.
Kerk (energie)
Diaconie
Caroline Schaap (is gewijzigd)

31 oktober 2021
Grote Kerk, aanvang wintertijd
10.00 uur
Ds. G. Rinsma
1e collecte
Kerk (onderhoud orgel)
2e collecte
Voedselbank
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is crèche en kindernevendienst
7 november 2021, zondag na dankdag
Grote Kerk,
10.00 uur
Ds. P. Verhoeff
1e collecte
Kerk (instandhouding kerkgebouwen)
2e collecte
Kerk in Actie (zending)
Koster
Organist
Ronald v.d. Veen
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk
14 november 2021
Grote Kerk, (her)bevestigen ambtsdragers
10.00 uur
Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte
Kerk (energie)
2e collecte
Diaconie
Organist
Sebastiaan Schippers
Er is crèche en kindernevendienst
21 november 2021 afsluiting kerkelijk jaar Grote Kerk,
4

10.00 uur
Ds. A.J. v.d. Bom en pastor Louise kooiman
1e collecte
Kerk (pastoraat)
2e collecte
Protestantse kerk (pastoraat)
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk
Kerkje Eenigenburg
10.30 uur Lekendienst
28 november 2021 1e advent
Grote Kerk,
10.00 uur
Drs. G. Scholten
1e collecte
Kerk (pastoraat)
2e collecte
Werelddiaconaat
Organist
Hans Stehouwer
Er is crèche en kindernevendienst
5 december 2021 2e advent
Grote Kerk,
10.00 uur
Ds. A.J. v.d. Bom
1e collecte
Kerk (kerkelijke activiteiten)
2e collecte
Kerk in Actie (zending)
Organist
Jan Zwart, afscheid
Er is crèche, kindernevendienst en tienerkerk
12 december 2021 3e advent
Grote Kerk,
10.00 uur
Drs. G. Scholten
1e collecte
Kerk (energiekosten)
2e collecte
Kerk in Actie (binnenlands diaconaat)
Organist
Hanneke Muntjewerf
Er is crèche en kindernevendienst

LEESROOSTER KINDERNEVENDIENST
Annemiek Plomp-Baas
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Als ik dit schrijf, is de zomer echt wel voorbij: de winterjassen hangen weer aan de
kapstok en de regen klettert tegen het raam. We hebben er inmiddels weer een aantal
mooie kindernevendienstochtenden op zitten. Het is nu tijd voor een serie verhalen
uit het evangelie van Marcus over het leven van Jezus.
Omdat dit een extra dik kerkblad is, staat er ook een extra lang leesrooster in. En je
ziet het goed: er staat weer een adventsproject op de planning! We hebben een mooi
project gevonden met als titel: ‘Het plakboek van Lukas’. We kijken als het ware mee
over de schouder van de schrijver Lukas. Wat heeft hij allemaal verzameld voor zijn
evangelie? Stel je voor dat hij een plakboek zou hebben bijgehouden, wat zou er dan
in staan? We bereiden ook een – letterlijk en figuurlijk – groot knutselproject voor,
waar we 4 weken lang aan gaan werken. Daar kunnen we jullie hulp tegen die tijd
goed bij gebruiken!
Tot ziens in de kerk!
24 oktober
31 oktober
7 november
14 november
21 november
28 november
5 december
12 december
19 december–

Marcus 1:21-28 Jezus is sterker dan een onreine geest
Marcus 1:29-39 Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus
Marcus 1:40-45 Jezus geneest iemand met huidvraat
Marcus 2:1-12 Een verlamde en vier gelovige vrienden
Marcus 2:23-28 Aren plukken op de sabbat
1e advent Lukas 1: 5-25 Wacht eens…
2e advent Lukas 1: 26-38 Waar kom je vandaan?
3e advent Lukas 1: 39-56 Voel jij dat ook?
4e advent Lukas 1: 57-80 De toon is gezet.

MEELEVEN EN FELICITATIES
Louise Kooiman en Arie Jan van der Bom
Wij leven mee met Hans en Anke Suurland. Hans is thuis herstellend van een operatie
en het ziet er goed voor hem uit. Maar Hans heeft nog wel een traject te gaan. Voor
Anke is dit fysiek en ook emotioneel een zware periode. Maar samen slaan zij zich er
heel behoorlijk doorheen. Zij krijgen ondersteuning van hun dochter, van diverse gemeenteleden en professionele hulp. Wij wensen hen allebei sterkte en veerkracht toe!
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Wij leven mee met Iep en Janny Horsman. Iep leek lange tijd onverwoestbaar, maar
kon toch niet voorkomen dat hij naar het ziekenhuis moest voor een stevige operatie.
Hij is nu thuis en herstelt goed. Wij wensen Iep een spoedig herstel toe!
Wij leven mee met Rik, Adriaan en John. Rik moest een pittige operatie ondergaan aan
zijn gezicht. De operatie is geslaagd. Maar Rik zal nog wel wat tijd nodig hebben om
volledig te herstellen. Bovendien is er ook wat onzekerheid over volledig herstel. Ondertussen is Adriaan nog altijd in afwachting van een zeer ernstige operatie aan zijn
rug. Wij wensen hen sterkte en kracht toe voor nu en in de nabije toekomst!
Wij leven mee met Mart en Gré Kruijff. Mart is kort geleden geopereerd in Amsterdam. Hij herstelt nu thuis. Wij wensen Mart een vlot herstel toe.
Verheugd hebben wij kennis genomen van de geboorte van Marije Marit, dochter van
Irene van der Veur en Mark Jansen.
Wij wensen hun hele gezin heel veel geluk toe!

VAN DE SCRIBA
Arjan Plomp
Sinds mijn voorgaande bijdrage aan het kerkblad heeft er een bezinningsavond van de
kerkenraad plaatsgevonden op 29 september. De volgende zaken zijn relevant voor
ons kerkblad:
Onze kerk en corona – samenvatting van recente besluiten
· Sinds zondag 26 september is de "1,5 meter-regel" niet meer van toepassing, ook
niet meer voor onze kerkdiensten. Dit betekent dat er geen limiet meer is op het aantal bezoekers en registratie van bezoekers is stopgezet.
· We volgen de lijn van de landelijke PKN op dit punt: voor het bijwonen van onze kerkdiensten zal geen toegangscontrole van het coronatoegangsbewijs plaatsvinden. Een
toegangscontrole is in de optiek van de PKN, en ook van onze kerkenraad, wat anders
dan een registratie van aanwezigheid. Een dergelijke controle past niet bij kerkdiensten.
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· Sinds 5 september zijn we overgegaan op gemeentezang. Dat blijft zo.
· Koffie stellen we eveneens beschikbaar.
· Sinds zondag 26 september collecteren we eveneens 2x op de gebruikelijke wijze, op
het gebruikelijke moment in de dienst
· In de zijbeuken kunnen bezoekers plaatsnemen, die graag 1,5 meter afstand willen
blijven bewaren. We vragen een ieder dit te respecteren.
· We willen voor voorlopig graag terughoudend blijven met betrekking tot organisatie
van (grote) evenementen. Overigens geldt dat voor niet-kerkdiensten er wel om een
coronatoegangsbewijs kan worden gevraagd, ook als deze evenementen in ons kerkgebouw plaatsvinden. In de loop van november verwacht de Rijksoverheid opnieuw
met informatie te komen met betrekking tot evenementen.
Bezinningsavond en gesprek met classispredikant
Als kerkenraad hebben we al enige tijd de gewoonte om jaarlijks een bezinningsavond
met elkaar te hebben. Dat stond dit jaar voor 29 september op het rooster. Bijzonder
is dat we deze avond daarbij ook onze classispredikant, ds. Peter Verhoeff, mochten
verwelkomen. We zijn deze avond uitgebreid met hem in gesprek gegaan over, van,
voor de gang van zaken en ontwikkelingen in onze gemeente. Het doel van ds. Peter
Verhoeff is om ons een hart onder de riem te steken.
’s Middags heeft ds. Peter Verhoeff gesproken met onze predikant en kerkelijk werker.
Om 18.00u hebben we als voltallige kerkenraad en onze classispredikant als gast met
elkaar genoten van een geleverde maaltijd. Goed om dit weer eens met elkaar te kunnen doen: veel vergaderingen in het afgelopen voorjaar waren online en nog maar enkele vergaderingen hebben fysiek plaatsgevonden. Wat is het fijn om elkaar weer eens
op deze wijze te ontmoeten.
Aansluitend begon Peter de avond met de vraag hoe het gaat. Er kwam veel los. ‘We
zijn een levendige gemeente, er gebeurt veel. Al heb ik geen zicht op wat er gebeurt
voor jongeren van 12 jaar en ouder.’ ‘Hun leeftijdsgenoten zijn er niet.’ ‘Mijn leeftijdsgenoten zijn er ook niet!’ ‘Financieel hebben we de zaken gelukkig goed op orde.’ ‘Ja,
maar wat gebeurt er na ons? Waar is de Nachwuchs?’ ‘Hoeveel ruimte geven wij jongere generaties eigenlijk?’ ‘Schagen is best luxe: er zijn nog jongeren en kinderen. Dat
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kom ik ook wel anders tegen. En er kan hier ook heel veel, binnenkort weer onze roze
viering.’ ‘Ik heb ook wel zorgen. We moeten de ouders die er zijn wel vasthouden.’
‘Hoe kun je mensen als kerk nog raken? Ik maak me daar wel zorgen over.’ ‘Ik ben niet
zonder zorgen, maar ook niet overbezorgd. Laten we Gods water ook over Gods akker
laten stromen.’
Daarmee spraken we verder over de toekomst van de kerk. Allereerst beseften we
daarbij dat we niet alles kunnen en ook niet alles hoeven. Uiteindelijk is het niet onze
kerk maar Gods kerk en mogen we onszelf dus ook aan Hem toevertrouwen. Toch en
tegelijk willen we ook niet achteroverleunen en slechts op de winkel passen.
In dat kader vertelde Peter iets over onderzoek dat gedaan is hoe mensen uit de ‘verloren generatie’ (20-50) bereikt kunnen worden. Uit dat onderzoek blijkt 3 dingen:
a) Zondagmorgen om 10.00 is geen goed tijdstip. Drukke gezinnen met twee banen en
wie weet wat allemaal nog meer. Die hebben op dat tijdstip vaak als een van de weinige momenten in de week tijd voor elkaar.
b) Een eredienst met één voorganger die een uur aan het woord is en een gemeente
die niets terugzegt, is niet per definitie de beste vorm voor een mondige generatie.
c) Veel bestaat het gevoel: in de kerk gaat het over veel, maar niet over mij. Uit alle
onderzoek blijkt evenzeer: belangstelling voor zingeving is er zeker wel. Alleen de kerk
vindt daar niet altijd de goede vormen voor.
De vraag is dus: kunnen we als kerk – naast de eredienst die altijd zal blijven – ook activiteiten bedenken en ontwikkelen die meer aansluiten bij de levensvragen en het levensgevoel van die generatie? Uit alle onderzoek blijkt namelijk ook dat de belangstelling voor zingeving enorm is. Het is de grote uitdaging om samen aansprekende
vormen te vinden.
Aansluitend spraken we met elkaar over het geloof als onze drijfveer om werk voor de
kerk te verrichten.
Herverkiezing ambtsdragers (2e herhaling)
De volgende ambtsdragers zijn dit jaar aftredend en stellen zich herkiesbaar: Wieb
Koedijk, Arjan Plomp, Jan Prij, Trudy Tuinstra en Heleen van Zanten. Wieb, Trudy en
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Heleen kunnen allen herkozen worden voor een ambtsperiode van 4 jaar. Arjan kan
herkozen worden voor maximaal 2 jaar en zit dan aan zijn maximum ambtstermijn.
Voor Jan Prij verleent de vergadering hem opnieuw dispensatie, zolang hij bovenplaatselijk werk blijft verrichten.
De bevestigingsdienst zal op 14 november plaatsvinden. Eerder was dit in oktober ingeroosterd, maar door omstandigheden bij een van de ambtsdragers is dit verplaatst.
Eventuele bezwaren tegen (her)bevestigingen kunt u kenbaar maken bij Paulien Knol,
voorzitter van de kerkenraad (ditmaal niet bij de scriba, omdat hij zelf bij deze verkiezing betrokken is). Daarnaast is er altijd ruimte voor nieuwe ambtsdragers: we ontvangen graag van u namen van geschikte kandidaten, die dit werk willen doen.

EEUWIGHEIDSZONDAG
Louise Kooiman
De mensen van voorbij wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar aan ’t einde van het jaar.
De mensen van voorbij zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.
In november vieren veel kerken een soort Oudjaarsdag: de Eeuwigheidszondag.
Dit jaar op 21 november. Er wordt stilgestaan bij mensen die afgelopen tijd zijn overleden, net zoals met Allerzielen. In deze dienst wordt het licht aangestoken aan de Paaskaars, licht van bevrijding, van de opstanding. Het is bij ons de traditie om de overledenen in de gemeente te gedenken. Eenieder wordt dan in de gelegenheid gesteld om
een kaars aan te steken voor iemand die hij/zij missen moet.
Daarbij wordt troost gevonden in de belofte van Gods zorg voor onze geliefden die er
niet meer zijn, én hoop geput uit de belofte dat God ‘alles nieuw zal maken’.
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In deze dienst zullen ds. Van der Bom en pastor Kooiman voorgaan en de cantorij zal
o.l.v. dhr. Wijnand Kramer meewerken. Wij nodigen u allen uit om, als u dat wilt en
kunt, naar de kerk te komen en dit samen met ons te gedenken.

VAN DE DIACONIE
Wieb Koedijk
Achtergrondinformatie over komende collecte(s).
Collecte 7 november (Kerk in Actie: zending)
Guatemala - Sterke en weerbare vrouwen
Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk
geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen
worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het
centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.
Collecte 21 november (Protestantse Kerk: Pastoraat)
Omzien naar elkaar
Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor
mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De
Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan
alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.
Collecte 28 november (Kerk in Actie)
Moldavië - Kerken geven kinderen een toekomst
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het
buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. De kerken en Youth for Christ vangen
hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken
hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.
Collecte 5 december (Kerk in Actie)
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Rwanda - Opvang en scholing van kwetsbare kinderen
Na de genocide in Rwanda in 1994 bleven veel kinderen als wees achter. ‘Mama Rose’
richtte een organisatie op die voor deze kinderen een nieuwe familie zocht. tegenwoordig helpen ‘mama Rose’ en haar team kwetsbare kinderen, zoals kinderen die
hun ouders aan aids zijn kwijtgeraakt of die zelf besmet zijn. Ze regelen opvanggezinnen en helpen de kinderen met persoonlijke begeleiding, een zorgverzekering, medicijnen en onderwijs. Ook geven ze voorlichting over HiV/aids op scholen en in kerken.
Collecte 12 december (Kerk in Actie)
Een stabiel thuis voor kinderen
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun
jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland,
kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan
hun toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht van een
stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen
waar deze kinderen een veilig thuis vinden.

TAAKGROEP “LEREN EN DOEN”
Tischreden
Volgens traditie organiseren we rond Lutherdag een zogenaamde “Tischreden”.
Zondag 31 oktober 2021 eten we met elkaar en is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.
Het thema is: “Duurzaam leven nu”
Inloop vanaf 17.30 uur in de Grote Kerk op de Markt te Schagen
Er is een beperkt aantal plaatsen. Vooraf aanmelden via: activiteiten@pgschagen.nl
Van het begin tot het absolute einde
Theaterstuk over scheppingsverhalen door Erik Jan Tillema en Victor Posch
Vele verhalen uit alle hoeken van de wereld over de schepping, worden op een humorvolle wijze verteld door Erik Jan Tillema, met muzikale begeleiding door Victor
Posch.
14 november 2021 om 15 uur in de Grote Kerk van Schagen. Toegang vrij, collecte na
afloop
Als dat op dat moment nog nodig is, wordt uw naam bij binnenkomst geregistreerd
i.v.m. de coronamaatregelen. U kunt zich ook vooraf aanmelden via activiteiten@pgschagen.nl .
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VAN DE KERKRENTMEESTERS
Annemarie Voorbraak
Gisterenavond zagen wij het weer op de televisie. Contant geld wordt een probleem
om het gestort te krijgen. De Rabo vindt het niet nodig om voor kerken een uitzondering te maken. Zo werd het gezegd. Brenda, onze administratrice heeft er al langer
problemen mee om het collectegeld gestort te krijgen. Ze moet er steeds verder voor
rijden. Natuurlijk zijn wij blij met alle collectegeld. Laat dat vooral duidelijk zijn. Maar u
kunt de kerk wel helpen door het iets gemakkelijker te maken. Dat is natuurlijk als eerste het gebruik van collectebonnen. Al heel lang een goede gewoonte. Makkelijk om
zondags niet te hoeven zoeken naar (klein) geld en bovendien te verantwoorden bij de
giften als u aangifte doet bij de belasting. Nieuw in ons assortiment is natuurlijk de APPOSTEL app. Makkelijk op uw telefoon te zetten, makkelijk in gebruik. U kunt er op 2
manieren mee betalen. Met een tegoed dat u er via ideal opzet of rechtstreeks met
ideal. Het is even wennen. Vooral als u met het ontbijt ’s morgens al doneert. En dan
natuurlijk de collectezak door moet geven zonder er iets in te doen. Trouwens, als u
niet van plan bent om naar de kerk toe te gaan, dan is de collecte zo geregeld.
Wist u dat wij al jaren geleden ooit eens een cabaret hadden waarin voorspeld werd
dat er aan elke zitplaats een pinapparaat zou zitten? Nu, dat komt toch bijna uit. Gelukkig is het iets makkelijker.
Als u de app wilt gebruiken en er vragen over heeft dan wil ik die graag beantwoorden.
Collectebonnen kunt u bestellen door geld over te maken naar de rekening van de
kerk of via de website. Maak het uzelf en de kerk gemakkelijk. Succes!

VAN DE ADMINISTRATEUR
Brenda Plak-van Oostwaard
Weer een acceptgirokaart?
U zult wel denken, weer een acceptgirokaart? Net als voorgaande jaren vragen wij u
ook dit jaar om een vrijwillige bijdrage van € 10,00 in de drukkosten van ons kerkblad.
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Onder onze trouwe lezers bevinden zich naast leden van de Protestantse Gemeente
Schagen ook overige leden (deze personen staan niet geregistreerd in het landelijke
register van de Protestantse Kerk Nederland). Mocht u geen acceptgirokaart hebben
ontvangen en toch een bijdrage willen doen dan is deze van harte welkom.
Het rekeningnummer is NL55 RABO 0373 7285 22 t.n.v. Protestantse Gemeente te
Schagen. Graag even met de vermelding ‘bijdrage kerkblad’.

OVER SOHO/DE RODE LEEUW OF OVER OECUMENR EN KERKVEILING
Wim Voorbraak
Na de oecumenische dienst van 19 September, dronken we voor het laatst als kerkbezoekers koffie in Soho, de horecagelegenheid recht tegenover de toren van de Grote
Kerk. Het was ook de laatste oecumenische kerkdienst op zondagmorgen. Jammer dat
aan deze traditie nu een einde gekomen is. En nu maar hopen dat
het samen bij elkaar komen als leden van beide kerkgenootschappen op andere tijden dan op zondag 10.00 uur gaat lukken. Misschien toch weer terug naar de
Vespertraditie in het kerkje van
Haringhuizen. Protestantse en
Rooms Katholieke voorgangers
gingen wisselend voor evenals
zanggroepen uit beide kerken.
Menig keer werd er zelfs Gregoriaans gezongen. Weer terug naar
Pastoor Ivan Garcia Ferman, Cathechete Monica
deze traditie en dan afwisselend
Wildeboer en Ds. Arie Jan van de Bom bij de afin de Grote Kerk en de Christosluiting van de laatste oecumenische dienst in de
phorus? Het zou mooi zijn. Als
Grote Kerk.
Christen in Schagen moeten we
elkaar vooral niet loslaten.
De ruimte in Soho, waar we die zondag koffie dronken, herinnerde mij ook aan de
lange periode dat deze horeca gelegenheid nog “De Rode Leeuw heette en de achterzaal gebruikt werd voor bruiloften en partijen. In de zeventiger jaren van de vorige
eeuw was deze zaal in gebruik voor de jaarlijks kerkveiling van de Gereformeerde Kerk.
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De kerk aan de Bokstraat was te
klein, er moest een nieuwe kerk
komen aan de overkant van de
Beethovenlaan, op de plek die we
nu Mondriaanpark noemen.
Het geld, in mijn herinnering zo’n
750.000 gulden, moest door het
kerkvolk met bollen pellen, lelies
pluizen maar vooral met de jaarlijkse kerkveiling, een fenomeen
wat in die tijd in meer WestFriese dorpen jaarlijks terugkwam
bij elkaar gesprokkeld worden
Tot de nieuwe “Ontmoetings
kerk” gebouwd was werden de
kerkveilingen gehouden in de
Rode Leeuw

Een van de lange tafels in Soho

De 10.000 gulden zijn bereikt! Applaus!!!Van links naar rechts: Ben Kooy de schrijver
op het bord, veilingmeester Dirk Houter en Ton Molenaar, de aangever van de spullen
Veilingmeester was een kerkenraadslid uit Dirkshorn, wijlen Dirk Houter. Kopers en
aanleveraars van de spullen die verkocht werden ,waren dezelfde mensen, de kerkleden. De gereformeerde Kerk kende nauwelijks middenstanders. Er was een agrariër
met koeien en bollen, een ijzervlechter en een kweker van bijzondere vogels. Maar
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dan hadden we het wat betreft gemeenteleden met een bedrijf met werknemers wel
gehad. De Schager middenstand was vooral te vinden in de katholieke kerk.
Op zo’n avond waren er natuurlijk taarten: de ene helft van de gemeente bakte taarten die gekocht werden door de andere helft. Die andere helft bakte taarten die, vult u
zelf maar in. Je kon bieden voor een rondvaart met een boot aangeboden door een
van de aanwezigen. Maar ook werden er flinke bedragen geboden wanneer je niet
mee hoefde. Planten gingen ook aan de lopende band van de hand. Aan een plant kon
je geen buil vallen. Een gewild product van de veilingmeester was een “slootkantia”.
Ook daar werd volop geboden. Ook de morgendotia bracht toch nog geld op.
Zelf heb ik met A. een huwelijksrapportage op film gekocht voor een kind dat nu nog
steeds moet trouwen.
En dat allemaal voor een nieuwe kerk, waar vele van ons dierbare herinneringen aan
hebben, maar inmiddels alweer afgebroken is. Dan de piano die we kochten voor een
redelijk bedrag, de restauratie kostte later het 5-voudige!. Uiteindelijk heeft hij de
Ontmoetingskerk overleefd en een plek gevonden in de huidige pastorie. Alles heeft
zijn tijd zei Prediker al: een kerk en een piano.
Zomaar wat herinneringen aan die speciale, maar vooral gezellige avonden in de Rode
Leeuw, nu dus Soho. Veel van de hoofdrolspelers zijn niet meer in leven, de jongeren
uit die tijd zijn nu zestig plus. Ik zal een en ander ook wel wat idealiseren, maar het
kwam zomaar bij mij op, al koffiedrinkend in Soho.

BOLLENVERKOOP VOOR ROEMENIË
Op zondagmorgen 24 oktober na de dienst kunt u weer eens bollen kopen ten bate
van het kindertehuis in Roemenië. Vorig jaar was dat helaas niet mogelijk, maar nu
hebben we weer aparte soorten in de aanbieding. U hoeft niet persé contant te betalen, achteraf per bank kan ook.
Daarnaast kunt u die bollen ook kopen bij Arie van den Berg, Corn.
Bokstraat 47, tel 0224 214102. U
doet toch weer mee? Bestuur stichting Schagen-Roemenië.
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IN GESPREK MET INEKE EN JAAP SCHENK
Wim Voorbraak
Maak het niet te dramatisch zegt
Jaap Schenk wanneer hij me uitlaat. Het gaat elke dag weer een
beetje beter: eerst was ik blij dat
ik weer uit bed kon komen. Dat
betekende dat ik lopend patiënt
werd. Daarna was ik blij dat ik onder begeleiding van een fysiotherapeut op de eerste trede van
een trap kon stappen, een paar
dagen later lukte dat met de hele
trap. Kan ik tenminste weer naar
huis en hoef ik nog geen traplift,
aldus Jaap. Een paar honderd meter wandelen, maar dan weer blij met een bank om
uit te rusten. Zo begon een aantal weken later ook het fietsen. Eerst samen met de fysiotherapeute van de Magnushof, later thuis van bankje naar bankje was een grote
overwinning.
Inmiddels maken Ineke en Jaap weer flinke fietstochten: fietsen gaat beter dan lopen.
Elke dag sterken de spieren verder aan en is er meer mogelijk. Ik kijk niet ver vooruit,
ik ben blij met elke verbetering. Covid 19 heeft een enorme aanslag op mijn leven en
dat van Ineke gepleegd en ook van onze kinderen en overige familieleden. Maar we
zijn er uiteindelijk goed doorheen gekomen.
Het eerste voor mij bekende corona slachtoffer in onze gemeente was Constant Driessen. Prompt kreeg zijn vrouw Ineke het ook. Constant vertelde er later over in een
kerkdienst. Daarna bleef het rustig, ondertussen gingen we als kerk in lockdown en zagen we elkaar bijna niet meer. Alleen een voorganger en een groep zangers zorgden
ervoor dat de diensten, eerst via Noordkop Centraal en later via “Kerkdienst gemist”
door bleven gaan.
Maar ondanks alle genomen maatregels maakte Covid nieuwe slachtoffers. Jaap en
Ineke Schenk werden waarschijnlijk besmet bij Ineke haar moeder in het bejaardenhuis; een vorige bezoeker bleek later corona te hebben, moeder werd ook besmet
maar niet ziek, waarschijnlijk omdat ze al één keer gevaccineerd was. Ineke en Jaap
kregen de volle laag over zich heen. Covid-19 manifesteerde zich bij hun met al haar
ernstige ziekteverschijnselen. Ineke kon, hoewel ernstig ziek, gelukkig thuisblijven,
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Jaap ging al snel naar het ziekenhuis. We gaan ons best doen voor je, zeiden de artsen
in het ziekenhuis, maar we weten niet hoe het gaat aflopen. Het drong allemaal niet
meer zo tot Jaap door. Dagen later begreep Jaap dat hij regelmatig bezoek gehad had,
maar soms niets daarvan had gemerkt. Ook niet van het gesprek met de artsen rond
zijn bed, over al of niet opname op de IC waar Ineke, in rolstoel, wel bij was. Uiteindelijk knapte Jaap, na dit dieptepunt, beetje voor beetje op en volgde de revalidatie in de
Magnushof.
Had je nog wat aan je geloof, vroeg ik. Wim zei hij, Ik was zo verschrikkelijk moe, dat ik
nergens meer aan kon denken. Ik weet wel dat anderen voor me gebeden hebben en
kaarsjes gebrand.
Met Ineke ging het inmiddels beter. Zij kon thuisblijven en kreeg hulp van buurvrouwen en familie die voor eten zorgden en haar later naar het ziekenhuis reden. Zij kon,
in het begin, vanwege haar corona niet naar Jaap, juist nu je elkaar zo nodig hebt.
Dankbaar zijn ze nu dat, hoewel ze nog niet volledig de oude zijn, weer mogelijk is om
kinderen en kleinkinderen te bezoeken, om een paar dagen in Drenthe te gaan fietsen
en samen weer met de anderen in het oratorium koor te gaan repeteren.
Ik ben blij dat het elke dag een beetje beter gaat, soms moet ik wel een week op een
voelbare verbetering wachten, maar we gaan vooruit aldus Jaap.
Sterkte allebei.

BEDANKJE
Rik Laernoes
“Dit ene weten wij en aan dit één houden we ons vast in de duistere uren:
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren, En wie ’t verstaat, die is niet meer alleen.”
Deze dichtregel van Henriëtte Roland Holst stond op een van de vele kaarten die ik als
bemoediging en meeleven heb ervaren. Meeleven in de vorm van kaarten, appjes, telefoontjes, bezoekjes, bloemen, ik ben er verlegen van. Het heeft ons geholpen in deze
lastige tijd. Dank daarvoor! Rik Laernoes/ Haringhuizen

GEMEENTEREIS NAAR ITALIË
Louise Kooiman

St. Franciscus van Assisi en de Romeinse gebieden door de ogen van Paulus
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Volgend jaar willen wij, met allen die het leuk vinden, een gemeentereis naar Italië maken. Italië is een heerlijk vakantieland: het klimaat is er zonnig, het eten is altijd lekker en de
wijn staat op elk moment van de dag koel. Daarnaast beschikt
dit mediterrane land over wisselende landschappen en eigenzinnige steden. De reis zal starten in Pisa en via Florence en
Siena zullen we Assisi bezoeken, de plek waar de Heilige Franciscus woonde, die lang geleden de kloosterorde stichtte van
de franciscanen. Assisi is een van de bekendste stadjes van
Umbrië en is een warm-wit gekleurd stadje op de helling van de 1290 meter hoge
Monte Subasio, links op het dal van Spoleto en rechts Perugia op zo’n 15 kilometer afstand. Assisi is een van de best bewaarde middeleeuwse stadjes ter wereld en thuisbasis van UNESCO Werelderfgoed.
Via Tivoli, reizen we naar Napels met een stop in Pozzuoli. De plaats waar Paulus op
zijn reis aan land kwam. We bezoeken Pompeï, de
stad waar het leven in 79 na Chr. abrupt tot stilstand kwam door een enorme uitbarsting van de
Vesuvius. We bezoeken de Amalfikust en via Napels vliegen we weer terug naar Amsterdam.
En naast dit alles is er voldoende ruimte voor ontspanning. De sfeer in de groep en het met elkaar
onderweg zijn kun je niet op papier zetten. Die moet je ervaren, het met elkaar eten,
of genieten van de Italiaanse gastvrijheid. Al met al een boeiende reis, met voor elk
wat wils.
Mocht het u leuk lijken om mee te gaan bent u welkom op de informatieavond. Het is
de bedoeling dat de reis, bij voldoende deelname en
geen corona beperkingen, volgend najaar (September) plaats zal vinden.
Op vrijdagavond 26 november houden wij om 19.30
uur een voorlichtingsbijeenkomst in de HL. Zaal in de
Grote kerk om belangstellenden te informeren over
de reis.
De heer de Marien van der Wollf, zal als Italiëkenner
ons het een en ander vertellen over dit prachtige land. Kosten, reisprogramma, vervoer, etc. komen allemaal aan de orde.

19

Ds. Carel ter Linden en pianiste
Mirjam Karres zorgden voor een
sprankelende start van het
nieuwe activiteiten seizoen van
de Taakgroep Leren en doen.

UITNODIGING RING
NOORDKOP
Jan Prij
Beste kerkenraadsleden van alle
kerkenraden in de Ring Noordkop, beste gemeenteleden!
De Ring Noordkop in de Classis
Noord-Holland nodigt u van harte
uit voor haar eerste bijeenkomst in 2021 met als thema: ‘Weer opstarten met Noach’.
Tijdens bijeenkomsten van de Ring Noordkop ontmoeten gemeenteleden uit buurgemeenten elkaar. We nodigen jullie uit voor de eerste Ring bijeenkomst ‘na’ corona. Iedereen is van harte welkom. Deze ontmoeting is uitermate geschikt voor wie het fijn
vindt (eindelijk) weer gemeenteleden uit buurgemeenten te ontmoeten, samen te
praten over de tijd die achter én voor ons ligt en samen lekker te eten!
Deze Ringbijeenkomst vindt plaats op woensdag 1 december in de Meerbaak, Professor Veenweg 4, in Middenmeer.
Het is lang geleden dat we elkaar hebben gezien en gesproken en in de tussentijd is er
ook best wel wat gebeurd. We willen de tijd nemen om uit te wisselen hoe we de coronatijd hebben beleefd. Onder leiding van Jacobine Gelderloos zullen we door middel
van ‘contextueel bijbellezen’ aan de slag gaan met vragen als ‘wat heeft de coronatijd
met ons gedaan’ en ‘hoe nu verder’? We laten ons inspireren door het verhaal van
Noach, die maandenlang opgesloten zat in de ark, niet wist wanneer de luiken weer
open konden en opnieuw zijn weg moest zien te vinden.
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Jacobine Gelderloos is de nieuwe dorpskerkenambassadeur voor Noord-Nederland en
heeft onderzoek gedaan naar hoe kerken bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. Kijk voor meer informatie op www.dorpskerk.nl. Voor Jacobine Gelderloos is
deze middag een prachtige gelegenheid om met een groep gemeenten in de Kop van
Noord Holland kennis te maken.
De middag begint om 16.00 uur en het programma duurt tot 18.30 uur. De eerste anderhalf uur gaat Jacobine Gelderloos met ons in gesprek over de vraag wat het verhaal
van Noach gelezen vanuit onze recente ervaringen met ons doet. Vanaf 17.30 uur eten
we samen een hapje en delen we een enkele huishoudelijke mededeling. Bert Zuidhof
staat als kok weer garant voor een prima maaltijd. Omdat we voor de maaltijd kosten
maken vragen we een éénmalige bijdrage – indien dat voor u geen bezwaar is – van 5
euro per persoon. U bent ook alleen welkom bij het middagprogramma tussen 16.00
en 17.30 uur, als mee-eten u niet schikt.
Natuurlijk organiseren we de middag binnen de geldende corona richtlijnen van de
overheid/PKN.
Graag vooraf opgeven bij dhr. Siep Rienstra: rienstra.siep@gmail.com. Wilt u dan ook
meteen aangeven of u mee blijft eten? We zien u graag in Middenmeer op 1 december.
Wikke Huizing, Laura Nagelkerke, Willemien Lammers, Jan Prij, Siep Rienstra en Wilko
Nijkamp.

FAIRTRADE WEEK
Kees Vestering
In deze week wordt er extra aandacht besteed aan Fairtrade. En deze start op zaterdag
30 oktober en is tot en met zondag 7 november.
Het thema bij Fairtrade gemeente is dit
jaar: “Samen-thee-momentje”.
De aandacht ligt dit najaar op de winkels
die Fairtrade producten verkopen, of
dat willen gaan doen (in navolging op de
aandacht voor de horeca in het voorjaar). Wij ontwikkelen weer gratis kaarten, dit
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keer vergezeld met theezakjes. De boodschap van de kaart is ’samen-moment’. De
thee is de verbinding tussen de theeplukker en de theedrinker en door het drinken van
thee worden ze samengebracht. Op de achterkant van de kaart een WIN-actie voor
consumenten op social media. Doel van deze actie is meer bewustwording bij consumenten en een contactmoment voor jullie met (potentiële)Fairtrade deelnemers.
Helpt u mee? Koop u de producten in de winkel. En doet de kerk of uw vereniging al
inkoop van Fairtrade koffie en thee? Er is korting of sponsoring mogelijk.
We zoeken nog vrijwilligers om het te organiseren.
En we zoeken nog donateurs. (Of een subsidie circa 100 tot 500/1000).
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 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-najaarseditie21/
Helaas moeten we het op
deze manier doen. We houden moed!
Namens de ZWO-commissie en Ver. Grenzenloos
Schagen.
Kees Vestering, mail: cl_vestering@hotmail.com
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FOTOTENTOONSTELLING
AMNESTY
Corry Tops (Amnesty werkgroep)
De afgelopen periode hebben tal van amateur fotografen foto’s gemaakt met bovenstaand thema. Een selectie van deze foto’s
ziet u op de tentoonstelling
Op 21 november is deze prachtige tentoonstelling te bekijken in Slot Schagen van
14.00 tot 17.30 uur.
Dit is georganiseerd door Amnesty Schagen –Hollands Kroon in samenwerking met
groepen uit Noord Holland.
U bent van harte welkom! (De toegang is gratis).
Ook is op 21 november de start van de jaarlijkse schrijfactie Write for Rights. Omdat
nog onduidelijk is of we op 10 december, de dag van de mensenrechten, weer kunnen
schrijven in de bibliotheek van Schagen, liggen bij de tentoonstelling al pakketjes klaar
voor de thuisschrijvers met 10 voorbeeldbrieven en persoonlijke groeten aan gevangenen. Die kunt u dan meteen meenemen. Als u wel brieven wilt schrijven, maar geen
tien, kunt u het gewenste aantal aan mij doorgeven per mail (ctops@hetnet.nl) voor
18 november, dan zorg ik dat het bij u in
de brievenbus valt. Brieven naar het buitenland versturen is tegenwoordig een
kostbare zaak. U kunt de geschreven brieven ook bij mij in de brievenbus doen (A.
Mauvestraat 134) of op 10 december inleveren in de gele Amnesty brievenbus in
de bibliotheek. Dan zorgt Amnesty voor
de verzending.
Want u kent het motto: SCHRIJF EEN
BRIEF EN VERANDER EEN LEVEN.
Namens de Amnesty werkgroep, Corrie
Tops

AAN TAFEL
Het mag weer, zie hiernaast:
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In de kerk op de Markt in Schagen wordt zondag 28 november weer een gezellige
'Aan tafel!'- middag gehouden, aanvang 15.45 einde 18.00 uur. De kerk is open vanaf
15.20 uur
Er is koffie, een maaltijd en muziek. Iedereen is van harte welkom. Opgave graag vóór
woensdag 24 november bij:
Truus Folkertsma 0224-298403 of Ineke Draijer 0224-296794
Mocht vervoer een probleem zijn, dan kunt u gebruik maken van de 60+bus. U dient
deze tijdig te reserveren op werkdagen tussen 14.00 en 15.30 uur via het nummer
0224-272888.

ACTIVITEITENROOSTER OKTOBER 2021-DECEMBER 2021
25 okt
26 okt
31 okt
1 nov
8 nov
14 nov
15 nov
17 nov
22 nov
24 nov
26 nov
29 nov
1 dec
6 dec
13 dec

maandag
dinsdag
zondag
maandag
maandag
zondag
maandag
woensdag
maandag
woensdag
vrijdag
maandag
woensdag
maandag
maandag

Cantorij
Oecumenische gespreksgroep
Tischreden
Cantorij
Cantorij
Theaterstuk over scheppingsverhalen
Cantorij
Quin (gespreksgroep)
Cantorij
Bijbelgespreksgroep
Voorlichtingsavond Italiëreis
Cantorij
Bijeenkomst Noordkop (in gesprek)
Cantorij
Cantorij

19:30 uur
13:30 uur
17:30 uur
19:30 uur
19:30 uur
15:00 uur
19:30 uur
20:00 uur
19:30 uur
14:00 uur
19:30 uur
19:30 uur
16:00 uur
19:30 uur
19:30 uur

Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Grote Kerk
Meerbaak (Middenmeer)
Grote Kerk
Grote Kerk

KOPIJ "ZONDAGSE MEDEDELINGEN" EN “ONZE KERK”
Kopij voor zondagse mededelingen graag aanleveren via het email adres:
pknschagenzm@outlook.com zoveel mogelijk voor de donderdag!
Kopij inleveren bij: 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,
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

