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De Geest 

 

Als een regen 

vol van zegen 

hebben wij 

de Geest verkregen. 

Uitgestort 

in wind en vuur. 

Neergedaald 

op droge aarde, 

vruchtbaar 

op den duur. 

 

Leer ons Here 

in dit leven, 

ruimte aan de Geest  

te geven. 

Wil ons leren  

en ons leiden 

bij het spreken, 

in het strijden.  

Hoed ons 

voor een val.  
 

Help ons Here 
 

boven al 

steeds meer zuiver, 

steeds meer rein, 

tempel van  

die Geest te zijn. 

 
Jannie de Paauw 

Uit de  bundel: Zie de mens 
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Pinksteren 

 

e komst van de Geest als helper voor 

ons mensen, omdat Jezus het aardse 

leven achter zich heeft gelaten, is voor ons 

altijd een apart feest. 

Als kind dacht ik altijd dat de 

Pinksterbloemen in de wei ook een beetje 

van Jezus waren, ze waren zo mooi en 

doorschijnend, bijna hemels. 

Het feest van de Geest  kan voor mensen van deze tijd een beetje 

vaag zijn, een beetje zweverig, maar het is juist heel concreet. 

De spirit, de energie die je van de geest krijgt, geeft kracht om dingen 

te doen waardoor je soms boven je zelf uitstijgt. Waardoor je het 

wonder  van liefde in de wereld kan neerzetten, heel tastbaar en 

stevig. 

De Geest is een grote inspiratiebron voor ons mensen om het leven in 

al zijn  facetten en aspecten ten volle te leven en te beleven. 

En ook een troost in moeilijke dagen, want de Geest is het waardoor 

je nooit alleen bent…….een helper, een trooster, een kracht vol liefde 

en licht. 

 

Voor deze Pinksteren zijn we in verbinding gekomen met het Team 

Hoogkarspel van jonge mensen die meedoen aan de Samenloop voor 

Hoop ( zie onderstaand aankondiging) 

Muzikale medewerking wordt verleend door het zangkwartet  Anima 

Mea. En we zijn heel blij met de komst van onze nieuwe en jonge 

diaken Lia Zegers, die in deze viering word 

bevestigd. 

Ik wens ons allen een mooie lente toe met 

veel Pinksterbloemen en meer van dat 

mooie spul toe. 

 

 

D 
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Pinksterviering 2015  

p een mooie 1e Pinksterdag om 10.00 uur gaan we voor Hoop 

op een betere toekomst!  

Team HKS en de Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-

Lutjebroek organiseren samen een bijzondere viering in het kader van 

Samenloop voor Hoop.  

Om de Geest van Pinksteren zichtbaar te maken in deze wereld, moet 

je niet stilzitten, maar leven en doen.  

Voor de mensen die zelf of in hun naaste omgeving plotseling 

getroffen worden door een ernstige ziekte zoals kanker is het van 

levensbelang dat er geliefden om je heen staan.  

Dat mensen soms tegen beter weten in, samen met jou blijven 

geloven in een wonder.  

Kom je ook?? Laat je niet weerhouden omdat je misschien nooit in 

een kerk bent geweest. Iedereen is meer dan welkom!  

Zondag 24 mei 2015 om 10.00 uur  

PKN Raadhuisplein 24A te Hoogkarspel  

                                                                                       Ds Marina 

 

  

4 mei 2015 Hoogkarspel 

p de oecumenische dodenherdenkingsbijeenkomst op 4 mei in 

Hoogkarspel hebben Freek en Gerda Veerman beiden hun 

herinneringen aan oorlog en bevrijding met ons gedeeld. Omdat het 

zo bijzonder was, willen we de tekst ervan graag met jullie delen: 

 

Bijdrage Freek Veerman 

n de jaren 1940-45 toen ons land bezet was door de Duitsers, 

woonde ik samen met nog twee oudere broers bij mijn ouders in 

Westwoud. 

 

In 1940 liep ik op een middelbare school in Hoorn en daarna ben ik 

in het timmerbedrijf van mijn vader gaan werken samen met mijn 

twee broers. 

O 
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We hebben bij veel mensen in de huizen luikjes in vloeren gemaakt, 

dubbele achterwanden in kasten geplaatst, dubbele plafonds 

aangebracht, alles voor schuilplaatsen voor radio’s, fietsen en 

onderduikers. Maar ook samen met nog vier onderduikers die ergens 

ondergedoken waren, hebben we voor de boeren en landbouwers 

duizenden paren klompen gerepareerd en van nieuwe zolen voorzien. 

 

Op 23 februari 1944 werd ik 18 jaar en werd ik opgeroepen voor de 

Duitse arbeidsdienst. Daar heb ik geen gehoor aan gegeven en ben 

toen ondergedoken aan de Grote Zomerdijk in Wognum en later ook 

nog aan de Zuider-Dracht in Blokker. 

 

Eind augustus 1944 werd mijn broer Piet Veerman door de Duitsers 

van de straat geplukt  en in Alkmaar in de gevangenis gestopt. Maar 

op 5 september, Dolle Dinsdag, toen velen  dachten dat de oorlog al 

afgelopen was, werd hij weer vrij gelaten en naar huis gestuurd. 

 

Wat de meest afschuwelijke indruk in ons dorp heeft gemaakt in deze 

oorlogsjaren is de laffe moord op 2 juni 1944, op onze dokter en 

verzetswerker, dokter S. Wytema. 

 

Nog ieder jaar wordt op 4 mei op de dag van de dodenherdenking een 

stille tocht gemaakt naar het graf van onze dokter S. Wytema. Daar 

rust hij in vrede. 

 

 

Bijdrage Gerda Veerman-Smit 

 

ijn dierbare en oudste broer Piet Smit was in 1940 in militaire 

dienst  en heeft als luchtdoel-artillerist actief aan de 

verdediging van ons land meegedaan. Op 14 mei werd Rotterdam 

hevig gebombardeerd, waarna Nederland  capituleerde. 

 

Piet kwam weer thuis en ging aan ’t werk bij de PEN centrale in 

Velsen-Bloemendaal. 
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In 1942 werd hij na een razzia in Velsen, te werk gesteld in 

Duitsland. 

Hij heeft daar in Duitsland maar ook in Polen in fabrieken moeten 

werken. Toen hij in Friedland in Polen werkte, kwam hij in een 

textielfabriek terecht waar men van menselijk haar, wat ze uit de 

concentratiekampen kregen, sokken en ondergoed moesten maken 

voor de soldaten. Dit dwang-werkkamp was een onderdeel van het 

concentratiekamp Gross-Rozen. Dat ligt daar dichtbij en daar moest 

men werken in een steengroeve. 

 

Piet is via Praag en Theresianstad door de Russen bevrijd. Het mag 

een wonder heten dat hij het heeft kunnen overleven. Via 

ziekenhuizen en keuringsartsen is hij weer terug gekomen. 

Toen wij bevrijd waren, was Piet nog niet thuis. Overal zag je 

vlaggen hangen maar niet aan ons huis. Eerst moet Piet thuis zijn, 

riep mijn moeder steeds. 

 

Toen ik in die tijd voor een paar uurtjes naar het eerste dansavondje 

mocht gaan en een vriendje me thuis zou brengen, zag ik toen we op 

de Nieuweweg liepen, plotseling aan ons huis een vlag hangen!!! 

Piet is thuis, riep ik en rende weg. Het vriendje heb ik nooit meer 

gezien, want ik plofte bij mijn broer in bed!  Dit moment was en is 

nog steeds de gelukzaligste herinnering van de bevrijding! 

 

Vrijheid is kwetsbaar, 

laten we alsjeblieft alert 

blijven, jong en oud, 

allemaal, want je voelt 

je zo machteloos. 
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Startzondag op 23 augustus in Hoogkarspel van het seizoen 2015-

2016 

ie doet er mee met de voorbereiding??? 

Op 23 augustus gaan wij na een welverdiend zomerverlof het 

nieuwe seizoen weer inluiden.  

Vorig jaar hebben we na een feestelijke viering met veel muziek, een 

leuk programma gemaakt waaraan velen van u meegedaan hebben. 

Onze speciale gasten zijn ook nu weer de kinderen en volwassen van 

stichting Merakel.  

We weten in ieder geval dat het grote koor de Voice Company komt 

zingen. Verder moeten de plannen nog gemaakt worden. Heb je zin 

om mee te denken, geef je dan op bij Margriet Struik, Tineke 

Hupkens of Loes Siedenburg. Telefoonnummers en emailadressen 

staan achterin dit Klankbord 

 

 

Terugblik op de vieringen tijdens de Veertigdagentijd 

 

e Poëzieviering’ stond op de 1e zondag van de 

veertigdagentijd ingeroosterd. Een primeur! We werden 

welkom geheten door prachtige Bachmuziek van Koos Teekens op 

orgel en Margret Mathot op fluit. Ds Marina Slot had de viering 

voorbereid, samen met een groepje mensen die gedichten inbrachten 

die hen raakten. Deze werden ook door hen tijdens de viering 

voorgelezen. Zo werd er ook een gedicht over Vrede voorgelezen dat 

tot stand is gekomen in de oorlogsjaren, geschreven door de vader 

van onze plaatsgenoot Gerrit Dijk. Met de muziek van Koos en 

Margret en de prachtige gedichten werd het een bijzonder mooie 

viering. Voor herhaling vatbaar! 

 

Samen met de Katholieken van Westwoud hebben we Palmpasen 

gevierd in de H. Martinus Kerk. Een aantal kinderen kwam met mooi 

versierde palmpasenstokken de kerk binnen en vertelde erover. We 

hebben ook met z’n allen gelopen over doeken die neergelegd waren 

in het gangpad van de kerk om ons palmtakje op te halen. Want er 

W 
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moest toch gewuifd worden, net zoals 

tweeduizend jaar geleden Jezus door 

groot en klein toegewuifd werd toen 

hij op zijn ezel Jeruzalem 

binnenkwam. Samen met het koor 

Eigenwijs hebben we over deze stad gezongen: Jeruzalem, Stad van 

Goud. 

 

Voor de tweede keer hebben we op Witte Donderdag een 

Seideravondviering gehad in Hoogkarspel. De avond is voor het 

Joodse volk het begin van het zeven dagen durende Pesachfeest , 

waarop uit de Haggada gelezen wordt, vier maal het glas wordt 

geheven en een feestelijke maaltijd wordt gebruikt.  De vraag wordt 

dan gesteld door de jongste van het gezelschap: Waarom is deze 

avond zo verschillend van alle andere avonden, wat is Pesach, wat is 

dat voor brood en wat ligt er in de schalen op de tafels?  

We zaten in groepjes aan mooi 

versierde tafels. Ds Marina 

kwam langs met een schaal 

met water, waarin de 

tafeloudste zijn/haar handen 

kon wassen. De maaltijd 

bestond uit linzensoep, 

matzes, gekookte eieren, 

bittere en zoete kruiden, lams- 

en kippenvlees . We maakten kennis met elkaar en we spraken over 

het thema van de avond: Wat handen kunnen maken. Voces Féminé 

zong tussen de gangen door mooie liederen.  We voelden ons 

verbonden met elkaar! 

 

Op de avond van Goede Vrijdag werd in de H. Martinuskerk in 

Westwoud het lijdensverhaal van Jezus uitgebeeld en gezongen door 

het Hoebekoor. Golgotha, het einde.....? Het is druk in de stad. Veel 

Joden zijn in Jeruzalem bijeen om het Paasfeest, de uittocht uit 

Egypte te vieren. Maar een nieuwe vijand, de Romeinen, beheerst het 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://zonnejaar.antrovista.com/index.php?item%3D81%26r%3D1%26s%3D4%26a%3D%26b%3D%26t%3D&ei=tkxSVfH3FMOYsAHjmYCABw&bvm=bv.92885102,d.bGg&psig=AFQjCNEo3t5OxJcl_KcVcqN1B6468_IDwg&ust=1431543334624410
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pinterest.com/pmvanginkel/bijbel-jezus-in-de-hof-en-de-kruisiging-kleuters-b/&ei=T01SVZrIJcK9swHVnoGIBA&bvm=bv.92885102,d.bGg&psig=AFQjCNEpOJVpWLIGju5XYSI6S_8Kanun_A&ust=1431543482880565
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straatbeeld van de stad. Ook Jezus van Nazareth is met zijn vrienden 

onderweg naar Jeruzalem. Al drie jaar trekt hij door het land. Maar 

overal waar een vijand heerst, heb je mensen die met de vijand 

heulen en zo wordt ook Jezus op allerlei manieren in een kwaad 

daglicht gezet en zelfs door een van zijn vrienden verraden en aan de 

Romeinen overgeleverd. 

Het koor en de solisten zongen met passie, helaas was het voor mij 

niet altijd goed te horen! 

 

Pasen hebben we oecumenisch gevierd in de protestantse kerk in 

Westwoud. Er was feestelijke koorzang van een delegatie van het 

koor Eigenwijs. Bij de opening werd het licht van de paaskaars 

ontstoken, want het donker van het lijden en de dood is voorbij! Het 

was een viering vol van opstanding, nieuw leven en overwinning op 

de dood. Maar niet voor iedereen is het Pasen, niet bij iedereen kan 

het licht doorbreken. Maar als je je handen opent en je overgeeft aan 

de zorg van degenen die gezegd heeft: ‘ik ben bij en ik blijf bij je’ 

kan je leven er anders uit gaan zien. Verdriet mag er zijn, maar het 

licht van Pasen wijst ons de weg naar nieuw leven, een nieuwe 

toekomst vol liefde van mensen van wie je het niet verwacht. 

Ds Marina sloot de paasviering af met de volgende zegenwens: 
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Dat het licht van Pasen ons aller harten mag verlichten, 

dat wij ons een nieuw mens voelen als de liefde naar ons toestroomt. 

Dát en alle zegen die de Krachtige en Tedere ons geeft, 

ontvangen wij met open handen en een heldere kijk op de wereld. 

En als je dat kan beamen zeg dan hardop: 

Amen! 

 

                                                                       Loes Siedenburg 

 

Het volgende gedicht werd voorgelezen tijdens de paasviering 

 

Over vriendschap 
 

r zijn dingen die een begin hebben: 
het kalenderjaar, een schooldag, 

een nieuwe jurk, een huis bouwen. 

Dat zijn dingen die de mens zelf maakt 

of die je kunt kopen. 

Er zijn ook dingen die geen begin 

hebben: zaad, dat ontkiemt, een bloem 

die opengaat, de lente en de dagenraad. 

Je kunt niet precies uitmaken wanneer 

het begonnen is. Als je het merkt, is 

het er al. Dat zijn de dingen die de 

mens niet zelf maakt. Hij ontvangt ze. 

Ze zijn hem gegeven en niet te koop. 

Vriendschap hoort bij die diepere dingen  

die niet beginnen maar die ontspringen. 

Hun oorsprong ligt verborgen in het 

geheim. Je kunt niet zeggen: dan en daar 

is het begonnen; je wordt het je bewust 

als het er al is. Een vriendschap maak 

je niet, verover je niet, je ontvangt 

haar, onverdiend. 

Je verklaart haar ook niet. Haar 

E 
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oorsprong is geheim. Vriendschap heeft 

altijd iets van een wonder. Ze overkomt 

je. Ze is niet de vrucht van eigen 

verlangen alleen, want de ander heeft 

een wezenlijke bijdrage. Het is 

ontmoeten, onafdwingbaar, ongedwongen, 

open, vrij en onverplicht, gegeven en 

ontvangen. 

Het is genade. 

 

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Gesprek voor de zondag Westwoud 

 

onderdag 2 juli voor zondag 5 juli, 

de zondag waarop Dirk Stam als 

diaken zal worden bevestigd en Cor en 

Manny de Greeuw worden herbevestigd. 

De voorbereiding van de oecumenische 

viering op 29 augustus wordt nog 

aangekondigd in de Schakel. 

 

Buitenviering Binnenwijzend. 

 

p zondag 26 april was er een buitenviering aan de 

Binnenwijzend samen met de Evangelische Lutherse Gemeente 

uit Enkhuizen. 

Beide predikanten waren van te voren al langs geweest om te kijken 

hoe het er uit zou kunnen zien. 

We wilden graag zo veel mogelijk zitplaatsen creëren omdat niet 

iedereen een stoel kon meenemen natuurlijk. 

We mochten de picknick tafels en bankjes gebruiken van onze zoon, 

die hebben we opgehaald en het stof eraf gespoten. Ook oude  

D 

O 
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tuinstoelen van de buren mochten we gebruiken, hebben ook deze 

schoon gespoten. 

Toen onze eigen stoelen erbij en zo hadden we heel wat zitplaatsen.  

De weersvoorspelling was niet geweldig dus alles werd in de garage 

gezet. 

Bloemstukjes van bermbloemen gemaakt om de ruimte gezellig te 

maken. 

Ons keyboard werd gebruikt door Bets Conijn wat prima ging. 

Een losse  microfoon uit Westwoud mochten we ook gebruiken voor 

het gesproken woord. 

Op zondagmiddag kwamen de mensen om één uur en gingen gelijk 

gezellig zitten kletsen en het meegebrachte broodje opeten, drinken 

stond er genoeg voor iedereen. 

Uiteindelijk waren er ± 50 mensen aanwezig. Het was een hele 

ontspannen sfeer.  

Ook vanuit Enkhuizen waren er heel wat mensen die er gezellig bij 

kwamen zitten.    

Om twee uur begon de viering. Er waren overal binnen en buiten 

stellingen opgehangen (een papier met een vraag of kreet erop 

geschreven) net als Luther de stellingen opgehangen had op de 

Wittenberg. 

Ook werd er prachtig gezongen met eigen begeleiding op gitaar / 

keyboard door een jonge dame uit Enkhuizen.  

Het was een hele bijzondere en mooie viering die al deze moeite van 

voorbereiding waard was. 

 

                                         Met vriendelijke groet,Manny de Greeuw  

 

Mededelingen van de diaconie van Westwoud 

 

nmiddels is ons jaarrapport 2014 klaar en zal na de dienst van 7 

juni a.s. samen met de begroting 2015 ter inzage liggen tijdens het 

koffiedrinken. 

De administrateur van de diaconie, dhr. Bert van Heukelom zal 

aanwezig zijn om e.v.t. vragen toe te lichten. Aansluitend ligt het 
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rapport en de begroting bij de familie de Greeuw op de 

Binnenwijzend 100 voor een week ter inzage.   

 

Collecten diaconie 

 

Zondag 31mei wordt er gecollecteerd voor de Zonnebloem van 

Westwoud 

 

Zondag 7 juni wordt er gecollecteerd voor het wereld diaconaat 

Geef een fiets aan een gezondheidswerker  
 

In Kenia steunt Kerk in Actie partnerorganisatie CooP-Africa. Op het 

platteland van Kenia heeft de overheid gezondheidscentra ingericht. 

Vrijwilligers bezoeken gezinnen in de omliggende dorpen en 

beantwoorden vragen over hygiëne en voeding. De afstanden zijn 

groot en er is geen vervoer. Via het project Bike4Care worden de 

ruim 800 gezondheidswerkers voorzien van een fiets, waardoor ze 

veel sneller de mensen in de dorpen bereiken. Daarnaast krijgen zij 

een training in fietsonderhoud en kunnen ze sparen voor een 

fietsambulance. Kerk in Actie steunt het werk van Coop-Africa van 

harte. 

 

Zondag 5 juli wordt er gecollecteerd voor het Jeugdwerk JOP 

 

Zondag 2 augustus wordt er gecollecteerd voor de voedselbank. 

 

Zaterdag 29 augustus wordt er gecollecteerd voor het  

                                                            F.D. Roosevelthuis te Doorn 

Al jaren biedt het Roosevelthuis aan mensen die wegens ziekte of 

lichamelijke en/of sociale beperking er niet zelfstandig tussen uit 

kunnen de mogelijkheid om te genieten van een diaconale 

vakantieweek. Ook partners die tevens mantelzorger zijn, worden dan 

even ontlast. Ieder jaar genieten ruim 1.500 mensen samen met meer 

dan 1.100 vrijwilligers van een vakantieweek. De meeste van de 46 
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vakantieweken worden jaarlijks georganiseerd door werkgroepen en 

commissies van plaatselijke kerkelijke gemeenten uit het hele land.  

Dat deze vakanties van grote waarde zijn, vertelt één van de gasten: 

“Als ik de oprijlaan oprij, staan de tranen van blijdschap in mijn 

ogen. Je wordt met open armen ontvangen. Er is zoveel liefde voor 

alle mensen. Iedereen staat er dag en nacht voor je klaar. Het is echt 

een geweldig fijne sfeer.” 

Uw kerk op internet 

 

atuurlijk is onze kerk ook te vinden op internet. Onze kerkelijke 

gemeente Westwoud-Binnenwijzend is al sinds 2010 in de lucht 

met 2 eigen websites, te weten; 

 

www.pknwestwoud.nl en www.diaconiewestwoud.nl  

De website pknwestwoud.nl biedt de bezoeker algemene informatie, 

zoals de agenda van de vieringen, kerkelijke adressen , de column 

van Marina Slot en de digitale editie van het ‘Klankbord’. 

De website van www.pknwestwoud.nl trekt maandelijks zo’n 700 á 

800 bezoekers. Gelet op de omvang van de kerkelijke gemeente en 

het karakter van de website een prima score. 

De website van de diaconie is meer intern gericht en dient als 

platform om contact te leggen en specifieke documenten op te slaan 

in de ‘cloud’. 

 

Aanvankelijk waren de websites bedoeld als aanvulling op de 

bestaande kerkelijke dienstverlening.  

Nieuwe wetgeving maakt het hebben van een website echter tot een 

bittere noodzaak. Wij kunnen niet meer zonder. 

 

Met ingang van 1 januari 2016 moet iedere (kerkelijke) instelling met 

de ANBI status voldoen aan de wettelijke publicatieplicht.  

N 

http://www.pknwestwoud.nl/
http://www.diaconiewestwoud.nl/
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Die publicatieplicht betekent dat bepaalde gegevens via internet 

openbaar worden gemaakt 

Eigenlijk geldt die publicatieplicht al vanaf 1 januari 2014.  

Maar om kerken en moskeeën nog wat soelaas te bieden om hun 

zaken goed te regelen, heeft staatssecretaris Wiebes 2015 nog 

bestempeld als ‘gedoogjaar’.  

Maar vanaf 2016 wordt het menens. Als dan nog niet wordt voldaan 

aan de publicatieplicht verliest de instelling haar ANBI status. Dit 

heeft verregaande consequenties voor het fiscale regime dat op die 

instelling van toepassing is. Maar ook op de aftrekbaarheid van giften 

aan de betreffende kerk. 

 

Beide websites van de kerkelijke gemeente Westwoud-

Binnenwijzend voldoen al sinds begin 2015 aan de eisen die aan deze 

publicatieplicht worden gesteld. Op beide sites staat een 

‘aanklikbaar’ ANBI-icon met ‘daaronder’ het document met de 

verlangde informatie.  

Wij zijn daarmee nu al ANBI-proof. 

  

De kerk op jouw mobiel 

 

Steeds vaker maken bezoekers van onze websites gebruik van een 

smartphone om informatie van onze site te lezen. 

 

Het lezen van een ‘gewone’ website vanaf het 

relatief kleine scherm van een mobiel is nogal 

lastig.  

Meestal heel veel tekst en kleine letters. 

Gepriegel dus!  

Daarom hebben wij met ingang van 1 mei j.l. 

ook een mobiele versie van beide websites 

‘uitgerold’. Daarmee wordt de informatie goed leesbaar op alle 

mobiele toepassingen. Op die manier zijn wij onze bezoekers beter 

van dienst en neemt het ‘herhaalbezoek’ ongetwijfeld toe. 
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Gelijktijdig met de ontwikkeling van de mobiele versie hebben wij 

ook de ‘desktop-versie’ van beide websites een nieuwe ‘look’ 

gegeven. 

Naast het voldoen aan de eisen die de wetgever aan ons stelt, sluiten 

de verschillende toepassingen nu beter op elkaar aan en hebben een 

meer eigentijdse uitstraling.  

Zo is én blijft uw kerk ‘klaar voor de toekomst’. 

 

Bert van Heukelom 

administrateur van de diaconie Westwoud-Binnenwijzend 

webmaster van www.pknwestwoud.nl en www.diaconiewestwoud.nl 

 

 

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

In Memoriam Cees Gorter  

 

n de laatste weken van zijn leven mocht ik even met hem oplopen, 

hij vertrouwde mij en zocht steun voor de laatste moeilijke fase 

van het leven die toch zomaar kwam,  

3 maanden na het overlijden van zijn vrouw Tine Gorter-Langereis. 

Wij gedenken Cees Gorter als lid van de gemeente van Hoogkarspel-

Lutjebroek. 

Op 21 april is hij heengegaan, Cees was 59 jaar getrouwd met zijn 

Tine, zij is op 23 januari van dit jaar overleden 

Hij was de vader van Siem, Bert en Jantine Gorter, schoonvader, opa, 

overgrootvader. 

Cees is geboren in Hoogkarspel op 26 november 1930 en is 

overleden op 21 april 2015 in zijn eigen huis. Hij woonde op de 

Koren 9 in Hoogkarspel.  

  

Boven de rouwkaart stond:  

I 

http://www.pknwestwoud.nl/
http://www.diaconiewestwoud.nl/
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Onze vader, blijft onze vader, 

zo eigen en vertrouwd. 

je wilt hem niet graag missen,  
 

omdat je van hem houdt. 

Maar eens komt de dag 

dat je hem moet laten gaan. 

Je verstand zegt dat het goed is, 

maar in je ogen blinkt een traan. 

  

Cees is nog een periode van zijn leven 

kerkvoogd van de protestantse kerk  in 

Hoogkarspel geweest. Hij stond 

opgebaard in de consistorie van de kerk, 

waar familie, vrienden en bekenden 

afscheid van hem konden nemen 

Tijdens de crematie in Hoorn heeft zijn 

eigen Concordia zíjn muziek gespeeld, en stonden zíjn anjers die hij 

altijd gekweekt had in een prachtig boeket door de kinderen zelf 

samengesteld op de kist. Een liefdevol afscheid van een bijzonder 

vriendelijk en vrolijk mensenkind. Ik was onder de indruk. 

 

                                                                                          Ds.Marina 

 

 

Gesprek voor de zondag Hoogkarspel 

 

Donderdag 9 juli voor zondag 12 juli 

Woensdag 5 augustus voor 9 augustus 

Woensdag 19 augustus laatste voorbereiding voor de Startzondag op 

23 augustus 

 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pixabay.com/nl/anjer-bloemen-stengel-plantaardige-37872/&ei=T7pUVeOhBqW07Qauu4OgBQ&bvm=bv.93112503,d.ZGU&psig=AFQjCNGFL1rAj1r9DlPhqVURGpw5PDuAaA&ust=1431702339430754
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Nieuwingekomen gemeenteleden: 

Dhr. A. van Unen, P.J. Jongstraat 58, 1614 LG Lutjebroek 

Dhr. en Mevr. Wim en Mirjam de Boone-Heijnen, Lobeliastraat 162, 

1616 NX Hoogkarspel. 

 

Overleden: 

21-04-2015  Dhr. C. Gorter, de Koren 9, Hoogkarspel. 

  

Met een hartelijke groet,                      Johan Hupkens, 

ledenadministrateur. 

 

 

 

Van de vergadertafel 

 

e eerste kerkenraadsvergadering in het nieuwe jaar hebben we 

gehouden op 28 januari 2015. Op deze vergadering is ook Lia 

Zegers als gast aanwezig. Zij had aangegeven een aantal 

vergaderingen mee te willen lopen om te kijken of het 

diaconaatswerk haar aanspreekt. Lia, welkom! 

We moeten ons 

voorbereiden op het 

jaargesprek met onze 

dominee Marina.  Hoe gaan 

we dat doen?  Ook de 

kerkenraadsbezinningsdag 

staat op de agenda.                      

(In het Klankbord van 

Winter 2015 kunt u over beide punten een verslag lezen.) 

Die vieringen rondom de Veertigdagentijd  en de Paasviering zelf 

worden doorgenomen. Een drukke tijd voor Marina! Marina, en wij 

D 

LEDEN ADMINISTRATIE 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ictindelesnederlands.weebly.com/bronnen-en-gebruikte-software.html&ei=j09SVb7LDsGcsgGi5IGQCA&bvm=bv.92885102,d.bGg&psig=AFQjCNGYwNoJ-vv6xS6zM9uSFhSboiteXg&ust=1431543924046839
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natuurlijk ook, kijken uit naar de eerste Taizé-viering van West-

Friesland  in Westwoud,                                                                                      

We hebben sinds een paar maanden, tijdens de vieringen waarin  

Ds Marina voorgaat,  Breken en Delen met elkaar gedaan. We 

besluiten deze vorm van gemeenschapszin op de gemeente-

vergadering van 22 april met de gemeenteleden te bespreken hoe zij 

dit ervaren.  

De verbouwingsfase van de pastorie is in volle gang. Helaas wordt er 

door het College van Kerkrentmeesters een overschrijding van het 

budget verwacht. Natuurlijk kijken we daarom waarop bezuinigd kan 

worden. We besluiten de keuken van de pastorie, voor zover 

mogelijk, zelf te renoveren, bijvoorbeeld door het schilderwerk met 

vrijwilligers te gaan doen. Ook gaan we kijken of we op een 

goedkope manier aan keukenapparatuur kunnen komen.                                                       

Het is fijn dat er straks een kantoorruimte komt waarin Ds Marina 

haar spullen kwijt kan en die zij kan gebruiken als ontvangstruimte. 

De huiskamer van de oude pastorie willen we ook echt als een 

huiskamer gaan gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld hier de films 

gaan vertonen. Er is al een grote tafel en er zijn klapstoelen, Ook kan 

deze huiskamer heel goed verhuurd gaan worden aan derden.  

Voor het einde van dit jaar moeten enkele gegevens van onze kerk 

digitaal gepubliceerd worden: de zgn. ANBI-Regeling. Elke 

gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt straks verplicht 

om online transparant te zijn, over bestuur, beloning, beleid en doel. 

Deze verplichting is opgesteld door de overheid, cq de 

belastingdienst. De Protestante Kerk in Nederland is door de 

belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Hiermee moeten we dus aan de slag gaan. 

De herdenkingsboom is klaar  en wordt gauw geleverd!  

De vakantieplanning van  Ds Marina is als volgt:  

3 t/m 26 juni 

1 t/m 12 okt                                                    Loes Siedenburg, scriba. 

 

De vergadering wordt gesloten door Rein met een mooi gedicht 
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Schuilplaats voor de regen. 

 

Zittend aan de waterkant 

Door wat U schiep omgeven 

Starend naar wat voor mij ligt 

Hoe alles vol is van Uw leven 

 

Cirkels op het watervlak 

Gevormd door druppels regen 

Steeds sneller, toch voel ik ze niet  

Een boom houdt alles tegen 

Soms is het zo in ons bestaan 

Waar zorgen zijn als regen 

Beschermd God ons als een boom 

Een schuilplaats vol van zegen 

 

Juist daar wanneer het om ons heen 

Zo hard en heftig regent 

Bent U de schuilplaats die ons redt 

Bent U het die ons zegent 

 

Dank U voor Uw liefde Heer 

Schuilplaats tegen de regen 

Ik leg mijn zorgen bij U neer 

Dank U voor al Uw zegen. 

 

M. van den Berg 

 

 

                                             

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-het-nemen-van-schuilplaats-van-de-regen-image49331774&ei=bFdSVamyGMrkUeWpAQ&bvm=bv.92885102,d.bGg&psig=AFQjCNFm-IrUAyrt3FEpJfLePVE499N3rw&ust=1431546084188870
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Mededelingen van de Diaconie  

 

-Pinksteren wordt voor ons een feestelijke aangelegenheid. Lia 

Zegers wordt dan in de viering bevestigd tot het ambt van Diaken. 

We zijn hier erg blij mee en verwelkomen haar van harte! Wij 

wensen haar veel succes en wijsheid toe en hopen op een goede en 

prettige samenwerking. Tijdens deze viering willen wij uw aandacht 

vragen voor de collecte. De opbrengst van deze collecte gaat niet naar 

de Pinksterzending van Kerk in Actie, maar naar “Samenloop voor 

Hoop” van KWF kankerbestrijding. Het doel van deze Stichting is 

om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar kanker en deze 

ziekte nog beter te kunnen bestrijden. Na afloop van de viering, 

tijdens het koffie drinken, kunt u een papieren zak met een kaars 

kopen voor € 5,00. De opbrengst gaat naar “Samenloop voor Hoop”. 

We hebben speciale gasten tijdens deze Pinksterviering, mensen die 

kanker hebben, of hebben gehad, we besteden extra aandacht aan 

deze survivals! 

Tijdens de gemeenteavond hebben  Mirjam May-Klaver en haar 

dochter Nathalie zelfgemaakte kaarten en cadeaus verkocht. De 

opbrengst gaat naar twee Goede Doelen die Mirjam zelf heeft 

uitgezocht: Hulpverlening West Friese Kerken en Voedselbank West 

Friesland. Mirjam wil graag na de viering van Pinksteren, tijdens het 

koffie/ thee drinken, weer zelfgemaakte  kaarten en cadeaus 

verkopen. Ook deze opbrengst gaat naar dezelfde twee Goede 

Doelen. U kunt ook kaarten en/of cadeaus bij haar thuis bestellen. Zij 

zal haar kaartjes met naam en adres geven tijdens de verkoop na de 

Pinksterviering 

-De opbrengst van de collecte van zondag 10 mei is gegaan naar de 

Noodhulp in Nepal. Kerk in Actie heeft een oproep aan de Diaconie 

gedaan en we hebben het op prijs gesteld dat u meegedaan heeft met 

onze collecte. De opbrengst en nog een extra donatie vanuit de 

Diaconie is inmiddels overgemaakt. 

-Ondertussen is er ook een extra donatie vanuit de Diaconie naar 

Stichting Watu Wangu gegaan, een kindertehuis in Kenia. Het project 

is bekend bij de Diaconie. In het kindertehuis was de motor van de 
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waterpomp kapot. Er werd een noodoproep o.a. naar de Diaconie 

gedaan. We hebben hier, in overleg met elkaar, onmiddellijk op 

gereageerd. Er werd ook een beroep gedaan op andere organisaties en 

diezelfde avond was het grootste gedeelte van de kosten van de pomp 

al binnen.  

-De opbrengst van de Seidermaaltijd, de bijzondere viering die 

gehouden werd op Witte Donderdag voor Pasen, was € 158,45. De 

Diaconie heeft dit bedrag verhoogd tot € 200,00. Er zijn weer 

sinaasappelen en mandarijnen gekocht van dit geld en deze zijn naar 

de Voedselbank West Friesland gebracht. Een leuke en 

hartverwarmende actie was dat de firma in Hoorn, waar het fruit 

vandaan kwam, een extra doos sinaasappelen en een extra krat 

mandarijnen hier aan heeft toegevoegd voor het Goede Doel. 

Geweldig! 

-Aan het bord in de gang naar de Eredienstruimte toe en op de 

Diaconietafel kunt u informatie vinden over de nieuwe Goede Doelen 

die de Diaken in 2015 samen hebben opgesteld. 

-Er liggen ook weer brochures en aanvraagformulieren van 

Steunfonds Bijzondere Vakanties.  Het gehele jaar door kunt u een 

vakantie van dit Steunfonds reserveren. Voor informatie en voor hulp 

bij het invullen van de formulieren en eventuele aanvraag 

vakantiefonds kunt u terecht bij de Diakenen of bij Marina. 

-Ook zijn er folders en aanmeldingsformulieren van Stichting 

Stimuleringsfonds Drechterland. 

Kent u een gezin dat het financieel moeilijk heeft en waarvan de 

kinderen hierdoor niet naar een club kunnen gaan  of  een sport 

kunnen uitoefenen, dan kunt u een folder en een 

aanmeldingsformulier pakken uit één van de vakken van het 

hangbord. Deze steun is belangrijk voor deze kinderen. Zij krijgen op 

deze manier toch de mogelijkheid om mee te doen en krijgen geen 

uitzonderingspositie. 

-Op de Diaconietafel ligt ook een fotoboek. Hierin kunt u foto’s 

bekijken van de spullen die de Diaconie bekostigd heeft in de 

Eredienstruimte e.d. tijdens de verbouwing van de kerk. Tintje 

Buijsman heeft de foto’s gemaakt en deze in het boek geplaatst. Het 
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fotoboek is nog niet compleet. Er worden nog een paar dingen 

gemaakt zoals een standaard voor het register van de overledenen bij 

de Herdenkingsboom. Ook wordt er een nieuwe kandelaar gemaakt 

voor de Paaskaars. 

-De Diaconie heeft een fotolijst met foto’s van de donaties aan de 

Voedselbank West Friesland. Deze foto’s en inlijsting zijn ook 

gemaakt door Tintje Buijsman. Deze lijst wordt ook in de gang 

geplaatst zodat u de foto’s kunt bekijken. 

 

 

Collecterooster van juni en juli 2015. 

 

Zondag 14 juni gaat de opbrengst van de collecte naar Stichting 

Steunfonds Bijzondere Vakanties. Voor informatie zie mededelingen 

hierboven. 

Zondag 21 juni collecteren we voor Stichting Namasta te Sri Lanka. 

Dit is een project van Pranita Hoffer uit Hoogkarspel. Zij zet zich in 

voor het kindertehuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte 

kinderen in Sri Lanka. Verder informatie over Namasta hangt aan het 

bord in de gang van de kerk. 

 

Zondag 28 juni gaat de opbrengst naar Villa Pardoes. Villa Pardoes, 

Kaatsheuvel, slaagt er ieder jaar er weer in voor gezinnen met een 

ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind een onvergetelijke 

vakantieweek te realiseren. Even alles vergeten. In 2015 wil de Villa 

ruim 600 gezinnen kunnen ontvangen. Mede namens de financiële 

steun en de vrijwillige medewerkers kan dit doel worden behaald. 

Ieder jaar geeft de organisatie een boekje met het jaarbericht uit. Het 

jaarbericht 2014 ligt op de Diaconietafel en u kunt deze inzien. Dan 

krijgt u een beeld van hetgeen Villa Pardoes kan betekenen voor het 

zieke kind en het gezin. 

 

Zondag 12 juli collecteren we voor de Noodhulp van de 

Vluchtelingen die per boot in Italië aankomen/ niet aankomen. Een 

schrijnend en grote zorg die met de dag groter wordt. Kerk in Actie 
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zet zich hier voor in en de opbrengst van de collecte met een extra 

donatie gaat naar dit doel. 

 

Zondag 19 juli gaat de opbrengst naar de Speel-O-Theek in 

Hoogkarspel. De Speel-O-Theek in Hoogkarspel leent allerlei 

speelgoed en spellen uit. In de Speel-O-Theek kan men steeds 

speelgoed kiezen waaraan op dat moment behoefte is. Zij geeft de 

ideale mogelijkheid om speelgoed uit te proberen. Speelgoed is vaak 

duur, terwijl het soms maar voor korte tijd gebruikt wordt. In de 

Speel-O-Theek, gevestigd in de bibliotheek van Hoogkarspel kunnen 

ouders, verzorgers, groot-en gastouders op een goedkope en 

makkelijke manier speelgoed lenen. De Speel-O-Theek is een 

organisatie die bestaat uit vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat het 

speelgoed er veilig en goed is. Elk speelgoedstuk dat terugkomt 

wordt nauwkeurig nagekeken en schoongemaakt voordat het weer 

uitgeleend wordt 

 

Zondag 26 juli collecteren we voor Stichting Amahoro in Burundi. 

Amahoro is de roepnaam van een diaconale werkgroep die zichzelf 

omvormde tot een kleine stichting. Doel van deze stichting is het 

financieel en moreel ondersteunen van projecten welke worden 

opgezet door de Hope Family Ministries, partner van stichting 

Amahoro in Burund. Amahoro is een groetwoord in Burundi en 

betekent “Vrede”. In de jaren 1993-2003 was Amahoro een wens met 

een diepe betekenis, want in die periode was het alles behalve vrede 

tussen de grootste bevolkingsgroepen: de Hutu’s en de Tutsi’s. Mede 

door de bemoeienis van Nelson Mandela zwijgen sinds 2003 de 

wapens. In 2005 brak de vrede uit. De donaties worden gebruikt voor 

het ondersteunen van onderwijs voor ruim 200 weeskinderen uit de 

hoofdstad Bujumbura in Burundi, micro-kredieten voor weduwen 

,zodat de vrouwen een eigen kleine onderneming kunnen starten en 

op deze manier in hun eigen inkomen kunnen voorzien. 

 

                                                Vriendelijke groeten van de Diakenen, 

                                                                               Marianne Soorsma. 
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Terugblik op de viering van 4 mei. 

 

et is maandag 4 mei, half zeven in de avond. De afgelopen 

weken zijn we als werkgroep druk bezig geweest met  de 

voorbereiding voor de herdenkingsdienst.  We hebben de dienst nog 

meer toegankelijk proberen te maken voor een breder publiek, met 

een iets andere aandacht voor de godsdienstige aspecten. Ook hebben 

we weer contact gehad met de basisscholen van Hoogkarspel om aan 

te kunnen sluiten bij hun projecten. Zo werden er door de kinderen 

gedichten en brieven geschreven en werd het oorlogsmonument 

verzorgd. 

  

Het is maandag 4 mei, half negen in de 

avond. Een flink aantal mensen vult de 

hal van het nieuwe gemeentehuis. Er 

wordt koffie, thee en fris gedronken en 

de herdenkingsdienst wordt 

nabesproken. We horen uitsluitend 

positieve geluiden. De opkomst was 

weer groter dan voorgaande jaren. De 

mensen zijn geraakt door de verhalen 

vol herinneringen die zijn verteld door 

Freek en Gerda Veerman en de Afghanistan-veteraan Gaby Deijs. De 

bijdragen van de kinderen Nick, Dirk, Jenta en Sabine hebben  het 

thema "Vrijheid geef je door" extra benadrukt. Velen, jong en oud, 

stonden al bij het monument toen de mensen uit de kerk na een stille 

tocht arriveerden. Het was een mooi geheel, waardig, soms 

ontroerend. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt en iedereen die 

aanwezig was. 

 

                       Namens de Oecumenische werkgroep Hoogkarspel,   

                                                                                   Nico Bregman. 

 

 

H 
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Waarom kan ik niet vrij zijn, 

Vrij zijn zoals het hoort? 

 

Waarom zit ik hier opgesloten? 

Opgesloten in verdriet? 

 

Waarom moet ik lijden, 

Lijden als anderen blij 

zijn? 

 

Waarom ben ik alleen, 

Alleen in deze wereld?  
 

Waarom moet ik stil 

zijn, 

Stil zijn als anderen schreeuwen? 

 

Laat me vrij zijn 

Laat me lachen 

Laat me blij zijn 

Laat me vrienden krijgen 

Laat me schreeuwen 

 

Laat me gaan. 
Danique, Meester Spigtschool 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://prekenuitdemond.blogspot.com/2005/12/een-jaar-vol-vrede-meditatie.html&ei=GWdTVcuMCsSqsAGqzoCYBQ&bvm=bv.93112503,d.bGg&psig=AFQjCNEYYEpHfOKcDcRbJt4XZBpMJ-M2pA&ust=1431615582790900
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VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 
 

SamenLoop voor Hoop in het Streekbos in Bovenkarspel. 

 

n het weekend van 20 en 21 juni staat Stede Broec-Enkhuizen 

volledig in het teken van de estafette-wandelloop SamenLoop voor 

Hoop: voor de eerste keer komt dit unieke, 24 uur durende 

evenement naar het Streekbos in Bovenkarspel.  

I 
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Hiermee wordt de aandacht gevraagd voor de ziekte kanker, de 

bestrijding er van en het onderzoek er naar. Voor dit alles is geld 

nodig, veel geld. 

Doel is dan ook om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. 

De 24 uur van de SamenLoop voor Hoop zijn ontroerend en 

bijzonder, maar ook gezellig en staan symbool voor de voortdurende 

strijd tegen kanker. Op het terrein van het Streekbos zullen kramen 

staan van de deelnemende teams en er zijn optredens van diverse 

lokale artiesten, bandjes en kinderactiviteiten.  

 
Uit Hoogkarspel zal een team van jonge mensen (Team HKS 2015) 

deel nemen aan deze 24-uur durende wandelestafette. Zij proberen op 

diverse manieren om zoveel mogelijk geld in te zamelen. 

Een van de meest bijzondere onderdelen van de SamenLoop voor 

Hoop is de kaarsenceremonie. Men komt dan samen om de dierbaren 

te herdenken. 

De zakken waarin de kaarsen langs het parcours worden geplaatst 

zijn te koop voor de prijs van vijf Euro. De zakken zijn verkrijgbaar 

bij het Team Natascha Obdam (tel. 06 12720849) of bij Rein Frima 

(Tel. 0228 561963). 

Op deze zakken kan een persoonlijke boodschap worden geschreven 

en daarna bij het Team of bij Rein Frima worden ingeleverd. 

Vervolgens worden de zakken, met brandende kaars, langs het 

parcours gezet, zodat de wandelaars gedurende de nacht omringd zijn 

door een zee van licht. De kaarsenceremonie zal plaatsvinden op 

zaterdag 20 juni vanaf 23.00 uur. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://weblog.borsato.nl/log/rachelle/180433&ei=OVFSVbTgIYHlUMr8gJAF&bvm=bv.92885102,d.bGg&psig=AFQjCNFW3ZEEMU-WJQBdI0of03LF7eqfFw&ust=1431544495484395
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Om zoveel mogelijk geld in te zamelen heeft het Team (naast andere 

activiteiten) op zaterdag 25 april een pannenkoekfeest georganiseerd 

op het plein van de Meester Spigtschool in Hoogkarspel. 

 

Voor meer informatie: www.samenloopvoorhoop.nl/streekbos/  

 

 SAMEN STERK, 

 SAMEN TEGEN KANKER                                 Rein Frima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 26 maart 2015 

 

n een goed gevulde zaal in Hoorn waar we te gast waren bij 

Christengemeente De Hoorn hebben we de aftrap gegeven voor het 

werk van onze Schuldhulpmaatjes.  

Wat werden we goed ontvangen! Koffie met gebak. Het was een echt 

feestje die avond. Elf Schuldhulpmaatjes en een coördinator kregen 

hun certificaten uitgereikt van Bram Hoek die als afgevaardigde van 

de Landelijke Vereniging Schuldhulpmaatje bij ons was uitgenodigd. 

Hij vertelde tevens iets over wat er elders in het land al allemaal 

gebeurt. Veel mensen worden al geholpen. Al op meer dan 60 

plaatsen zijn Stichtingen als de onze, allemaal onder de paraplu van 

Schuldhulpmaatje, actief. Het streven is om dit jaar te groeien naar 

100 locaties… Wat triest dat dit nodig is, maar wat mooi dat er nu op 

steeds meer plaatsen een luisterend oor te vinden is en waar hulp 

geboden kan worden. Bram noemde de Schuldhulpmaatjes ‘Helden’. 

Wat een mooie omschrijving! 

Ook een afgevaardigde van een van de burgerlijke gemeentes kwam 

aan het woord. Dhr. Heijtink gaf ons cijfers waaruit bleek hoeveel 

I 

http://www.samenloopvoorhoop.nl/streekbos/


 

30 

 

mensen en gezinnen in nood verkeren (ruim 80.000 mensen). En 

vertelde hoe blij ze zijn met onze stichting. Fantastisch om ook 

zoveel steun te krijgen van deze burgerlijke gemeentes.  

Ton Heijboer, de voorzitter van de Hulpverlening West-Friese 

Kerken (H.W.K.) sprak ons ook toe. 

Vanuit hun stichting zullen cliënten 

die in geldelijke nood verkeren 

wellicht aan ons worden 

doorverwezen. Zo kunnen we als 

verlengstuk van elkaar dienen. 

H.W.K. is een voorbeeld hoe al jaren 

vanuit de kerken hulp geboden wordt 

op vele gebieden aan een ieder die 

aanklopt. Hulp vanuit de Kerken voor iedereen die hulp wil krijgen. 

Dat is ook ons uitgangspunt. Hij wenst ons ook alle sterkte toe en 

Gods onmisbare zegen bij ons werk! 

Nadat Ben van der Heijden, onze voorzitter iedereen bedankt had 

voor zijn/ haar aanwezigheid praatten we nog even na onder het 

genot van een drankje en een hapje. Een avond om nooit te vergeten! 

We willen samen proberen om het aantal Schuldhulpmaatjes met nog 

eens 10 tot 15 mensen uit te breiden. We willen proberen daar 

vrijwilligers voor te vinden zodat we een nieuwe groep op kunnen 

leiden in de tweede helft van 2015. Kent u mensen die geschikt 

zouden zijn voor een dergelijke taak? Of misschien bent u zelf aan 

het denken gezet? Bezoek 

www.schuldhulpmaatje-wf.nl of 

neem gerust contact met ons op:  

tel. 06 – 45 921 529. 

Leo-Wim de Kroon 

secretaris Stichting 

Schuldhulpmaatje West-Friesland  

secretaris@schuldhulpmaatje-wf.nl  

 

 

 

http://www.schuldhulpmaatje-wf.nl/
mailto:secretaris@schuldhulpmaatje-wf.nl
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-fotografie-vrienden-image5370827&ei=S55VVfj6JO7e7AbZ7ICICw&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNEM1xS024Tuf4x0lJc9o1a0HuuAbw&ust=1431760805378639
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Taizé-viering op zondagavond 31 mei in Hoorn  

 

aizé Westfriesland organiseert op 31 mei de tweede Taizé-

viering van dit jaar. Na de eerste drukbezochte viering in 

Westwoud, is het nu de beurt aan Hoorn. De viering vindt plaats in 

het Stiltecentrum van de Koepelkerk aan het Grote Noord. Aanvang 

19:30 uur. Ook dit keer wordt de viering weer begeleid met live 

muziek. Wat is een Taizé-viering? Een meditatieve Taizé-viering is 

een korte viering van circa 45 minuten, met 

weinig gesproken woord en veel zang. Een 

moment van rust en bezinning in deze hectische 

wereld waarin het de kunst is om tussen de 

waan van de dag ook het mooie te blijven zien. 

De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te 

komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te 

danken voor wat geschonken is, te bidden voor 

wat je wenst, je angsten van je af te laten 

glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar 

zingen, meditatie en korte gebeden. En hoewel er stoelen genoeg zijn, 

zit je bij voorkeur op de grond, dus neem een kussen of bidbankje 

mee. Buiten de vieringen gaat het vooral om ontmoeten. 

Ontmoetingen van generaties, culturen, gelovigen van verschillende 

richtingen en niet-gelovigen. We hopen met de vieringen vooral ook 

jongeren aan te spreken. Liederen centraal Kenmerkend voor de 

Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn korte liederen die 

meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. De gedachte 

hierachter is, dat het lied als een gebed in je onderbewustzijn 

plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil 

verlangen naar God. Vaak zijn de liederen een of twee regels lang. 

Wat is Taizé? In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé 

(spreek uit Tèzé) waar een broedergemeenschap jaarlijks vele 

duizenden mensen trekt. Het plaatsje is al tientallen jaren een 

wereldberoemde pleisterplaats van oecumenisch ingestelde, vooral 

jonge christenen. De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal 

broeders uit bijna dertig landen. Er zijn vele mogelijkheden om over 

T 
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het geloof te praten, je te verdiepen en te praten over 

maatschappelijke kwesties te praten. In de loop der jaren zijn 

jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen 

uit alle werelddelen, nemen deel aan de vieringen en aan 

ontmoetingen. Taizé bestaat dit jaar 75 jaar! Taizé Westfriesland 

Begin dit jaar besloten leden van PKN en RK de handen ineen te 

slaan en meditatieve Taizé-vieringen in Westfriesland te gaan 

organiseren onder de naam Taizé Westfriesland. Volg Taizé 

Westfriesland op de gelijknamige Facebookpagina of mail naar 

taizewestfriesland@gmail.com 

 

 

Kerk 2025 - Impressie Generale Synode april 2015  

 

n april 2015 vergaderde de generale synode. Het belangrijkste 

onderwerp was een bezinnende bespreking 

van het onderwerp ‘Kerk2025: een 

verkenning’. De synodeleden hadden ter 

voorbereiding een synoderapport ontvangen 

dat uit vier delen bestond. 

De nota nodigt uit tot bezinning op wat het 

betekent om in deze tijd kerk te zijn. Wat is 

het DNA van de Protestantse Kerk in 

Nederland en helpt onze huidige inrichting 

om aan de kern van kerk-zijn toe te komen? 

De meeste reacties riep het vierde deel op. In 

dit deel worden scenario’s geschetst voor de toekomstige inrichting 

van de kerk. Bijv. het scenario dat de classis wordt opgeheven of dat 

predikanten om de zoveel jaar van standplaats moeten veranderen. 

De reacties van synodeleden liepen uiteen en waren aanvankelijk 

kritisch van toon.  ‘Voor welk probleem zoeken we eigenlijk een 

oplossing?’, vroeg één van de synodeleden. Positieve ervaringen met 

de huidige inrichting werden gehoord. Zo zei Ds. J. Swager (classis 

Harderwijk) bijvoorbeeld: “Ik ben tegen het afschaffen van de 

classis. Dan gaat de dienstenorganisatie ons vertellen wat we moeten 

I 
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doen. Dat lijkt me niets. De classis wordt niet voor niets de 

grondvergadering van de kerk genoemd.” Scriba Arjan Plaisier 

reageerde op alle sprekers: “We hebben veel mooie verhalen gehoord 

over het belang van de classis. We zijn protestants tot in onze botten. 

De ambtelijke structuur van onze kerk gooien we niet zo maar 

overboord. Toch lijkt het er op dat we de neiging hebben om bij ieder 

punt te zeggen: ‘we willen wel een lichtere structuur, maar dit willen 

we behouden’. Als we dat bij alle punten doen, verandert er niets. Ik 

wil opnieuw de urgentie van het project ‘Kerk2025’ onderstrepen. 

Een urgentie die u in de novembervergadering van de synode ook 

leek te voelen.” Ondanks dit stevige pleidooi voor verandering ten 

aanzien van de structuur, wilde de meerderheid van de Synodeleden 

de classis handhaven. 

Die spanning tussen de wens om alles te behouden en de urgentie om 

te veranderen werd treffend verwoord door ds. H. Gijssen (classis 

Deventer). “Ik ben tegen alle voorstellen. Ik wil graag dat de kerk 

blijft zoals die nu is. Daar voel ik me thuis. Maar tegelijkertijd zie ik 

dat het zo niet meer kan. Dit houden we niet vol. Laten we alsjeblieft 

wat gaan doen. In vertrouwen. En om die reden ben ik voor.” 

Na een levendige bespreking besloot de generale synode dat de 

notitie ‘Kerk 2025: een verkenning’ – met inachtneming van de 

bespreking in de synode – richtinggevend is voor een vervolgnota 

over de inhoud en inrichting van de kerk. Deze vervolgnota wordt 

geagendeerd voor de synodevergadering van november 2015. 

Er was ook feest in de Generale Synode: De generale synode heeft 

het besluit genomen dat de Urdu-gemeente te Rotterdam (Pakistaanse 

christenen) als buitengewone gemeente in de Protestantse Kerk in 

Nederland wordt opgenomen. 

Mocht u meer willen weten dan kunt u terecht bij de Synode-

afgevaardigde van onze classis: Hester Smits E: 

hestersmits@ziggo.nl 

 

Bron: website PKN, Marloes Nouwens 
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Er is een nieuw begin aangebroken, 

die door de Geest is gebracht. 

Dit begin laat ons naar 

mensen luisteren die 

wij anders niet konden verstaan. 

 

In onze wereld vol 

met schijn en schaduwen is 

opeens het Licht (weer) gaan branden.  
Een Licht die ontstaat in een hart 

die open staat 

voor een ander, 

een naaste. 

 

De boosheid heeft 

plaats gemaakt voor vreugde, 

macht is via overmacht 

veranderd in kracht. 

Wij zijn uit de donkerheid gekomen 

om 

te getuigen dat Hij leeft, 

Jezus leeft in ons voort. 

 

Als mensen weer 

naar mensen luisteren 

de wapens niet meer  

door ongezonde driften 

mensen in hun hart raken, 

is het verstand gezond geworden,  

heeft de mens één stapje gezet 

om God te behagen. 

Vrede en rust 

neemt dan bezit van 

de mens zijn 

hart , geest en ziel.   
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Laat het de dagen na Pinksteren 

net zo zijn als wij het met 

Pinksteren voelden en ervaren 

dan zijn we op de goede weg 

om Pinksteren in ons leven 

toe te laten en er naar te leven.   

                 

                                   Klaas van Eijbergen 

 

 

De redactie wenst iedereen een zonnige zomer toe, 

en als u er op uit gaat ver of dichtbij, 

fijne dagen en een goede thuiskomst. 

 

 
Vrijwillige bijdrage KLANKBORD 

Dit is het laatste nummer van het Klankbord voor de zomervakantie. 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk vragen wij u vriendelijk om een 

kleine vrijwillige bijdrage over te maken ter bestrijding van de 

onkosten die het uitgeven van een kerkblad met zich mee brengen. 

Bijna alles wordt door vrijwilligers gedaan behalve het kopiëren niet. 

Geeft u de redactie een kleine blijk van waardering dat u het kerkblad 

op prijs stelt, door het overmaken van een kleine vrijwillige bijdrage. 

De mensen uit Hoogkarspel-Lutjebroek kunnen hun bijdrage 

overmaken op bankrek. nr NL66RABO 032.93. 01.160 t.n.v. de 

Kerkvoogdij.  

Voor de mensen uit Westwoud-Binnenwijzend is het bankrek. nr. 

NL37ABNA0843780002 t.n.v. de Kerkvoogdij  

Alvast onze hartelijke dank daarvoor.  

 

                                                             De redactie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.melanchthon.nl%2Fmathenesse%2Fauthor%2Fbeheer%2F&ei=xF5XVaCoMKfW7AbwvoP4Dw&bvm=bv.93564037,d.bGg&psig=AFQjCNFIcbeu8_CBPS2TOVkUhXAf6M3--Q&ust=1431875284278228
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Crisis?    HWK helpt je eruit! 
 

Is het even crisis   we doen dat 
in je financiën?                       - professioneel 

in je relatie?    - persoonlijk 

in je koelkast?   - voor iedereen 

met je partner?   - anoniem 

met je kinderen?  - kosteloos 

met de I.N.D?   - zonder wachttijden 

 

Probeer maar via    Als je belt krijg je…. 

0229-271684 of   - iemand aan de lijn die direct  

                                                  helpt, of 

hwk.hulpverlening@live.nl  - een antwoordapparaat. Spreek in en  

        je wordt binnen 24 uur teruggebeld! 

 

Wil je meer weten?   

                     

www.hulpverleningwestfriesekerken.nl       

 

 HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en 

de PKN - diaconieën in oostelijk Westfriesland  ten behoeve van alle 

inwoners                            

                                  

dus ook namens uw diaconie  

of   pci.  

mailto:hwk.hulpverlening@live.nl
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Kopij inleveren voor het volgende Klankbord 

uiterlijk op zondag 9 augustus 2015 
 

bij een van de onderstaande redactieadressen: 

 

Hoogkarspel      Ina Visser, Westerwijzend 27, tel. 0228-561222 

                          e-mail  inavisserkeep@g.mail.com 

                          Loes Siedenburg, Kosterij 3, tel. 0228-562601 

                          e-mail loes.siedenburg@xs4all.nl 

Westwoud         Sipke de Vries, Witte Dam 79, tel. 0228-562574 

                         e-mail  s.devries27@quicknet.nl 

                         Joke Braas, Dr. Nuyensstr. 48, tel 0228-562321 

                         e-mail  bra-beesk@quicknet.nl            

 

 

Ds. M.C. Slot 

Achter op ’t Zand 20, 

1621 AC Hoorn 

gsm: 06-22559444 

e-mail: marinaslot@kpnmail.nl 
 

 

KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPEL/LUTJEBROEK 

 

Kerkelijk adres:  Raadhuisplein 24a, 1616AV Hoogkarspel 

               Website:  www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

               E-mail: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 

Koster: Jos Oostermeijer en Margreet Kievit 

            Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel     tel. 06-19422730 

            koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl     
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Voorzitter kerkenraad: 

              Mevr. Tineke Hupkens,  

              Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel                     tel. 0228-753817                                                                                                                    

Diakenen: 

              Mevr. Marianne Soorsma, Horn 65, 

              1614 LT Lutjebroek                                      tel. 0228-753357 

              Simon Oudt, Streekweg 368,  

              1616 AS  Hoogkarspel                                  tel. 0228-563346 

Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039            

Ouderling-Kerkrentmeester: 

               Rein Frima, Amaryllislaan 35, 

              1616 XB Hoogkarspel                                  tel. 0228-561963 

              Wouter Kunz, Venkel 6,  

              1616 TZ Hoogkarspel                                   tel. 0228-562039   

Kerkrentmeester: 

              Egbert Russchen, Narcissenlaan 56, 

              1616 EK Hoogkarspel                                  tel. 06-13496712   

             Financiële administratie: Jaap Klasen,  

             Kosterij 3, 1616PK  Hoogkarspel                  tel. 0228-562601                                                                    

Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160  

Ouderlingen: 

              Mevr. Tineke Hupkens,  

              Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel                     tel. 0228-753817              

              Mevr. Loes Siedenburg, scriba 

              Kosterij 3,   1616 PK  Hoogkarspel              tel. 0228-562601 

 

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:              

             Johan Hupkens, Kluut 9,  

             1616 GX Hoogkarspel                                   tel.0228-753817                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

06-37229429 
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KERKELIJKE ADRESSEN WESTWOUD/BINNENWIJZEND 

 

Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud 

              Website: www.pknwestwoud.nl 

              E-mail: info@pknwestwoud.nl 

Koster: Ilona en Patric de Vries             

              Dr. Nuyensstraat  26 1617 KCWestwoud    tel. 0228-724673 

                                                                                    tel. 06-54700512 

Diakenen: 

              Cor de Greeuw en Manny de Greeuw-Schulenburg 

              Binnenwijzend 100, 1617 KX Westwoud    tel. 0228-563143 

              Dirk Stam,  

              Oudijk 14, 1617 KR Westwoud                   tel. 0229-261688 

              Financiële administratie: Bert van Heukelom,  

              Lelielaan 36, 1614 SX Lutjebroek                tel. 06-19953076 

              bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.08.565               

Ouderling-Kerkrentmeesters: 

              Patric de Vries (voorzitter) 

              Dr. Nuyensstraat  26, 1617 KC Westwoud  tel. 0228-724673 

              Financiële administratie: Margriet Bakker-Struik              

              Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud      tel. 06-50605813 

                                                                                    tel. 0228-855145             

              bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.80.002               

Ouderlingen: 

              Margriet Bakker-Struik (scriba) 

              Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud      tel. 06-50605813 

                                                                                    tel. 0228-855145 
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Vieringen 

 
24 mei   10.00 uur   Hoogkarspel, Pinksterviering,  

                                                       Ds Marina Slot  
31 mei    10.00 uur Westwoud, Ds Henri Frölich 

 

05 juni   19.00 uur   Hoogkarspel, Meditatievesper,  

                                                      Pastor Cor van der Spek 

07 juni   10.00 uur   Westwoud, Ds Burret Olde 

14 juni   10.00 uur   Hoogkarspel, Ds Annigje de Jong-Idzinga 

18 juni   09.45 uur   Noorderlandhuis,  

                                                 Ds Annigje de Jong-Idzinga 

21 juni   10.00 uur   Hoogkarspel, Mevrouw Beatrix Voort 

28 juni   10.00 uur   Hoogkarspel Pastor Cor van der Spek,  

                                      m.m.v. het Dames- en Herenkoor 

 

05 juli   10.00 uur   Westwoud, Ds Marina Slot,  

                                                   Heilig Avondmaal 

12 juli   10.00 uur   Hoogkarspel, Ds Marina Slot,  

                                                   m.m.v. Voces Féminé 

16 juli   09.45 uur   Noorderlandhuis, Ds Marina Slot 

19 juli   10.00 uur   Hoogkarspel, Ds Luuk van Loo 

26 juli   10.00 uur   Hoogkarspel, Pastor Ton Heijboer 

 

02 aug   10.00 uur  Westwoud, Mevrouw Ina Broekhuizen-Slot 

09 aug   10.00 uur   Hoogkarspel, Ds Marina Slot 

16 aug   10.00 uur   Hoogkarspel, Ds Jantine de Ruiter 

20 aug    09.45 uur  Noorderlandhuis, Ds Marina Slot 

23 aug    10.00 uur  Hoogkarspel, Ds Marina Slot, Startzondag 

zat. 29 aug 19.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot, 

                                                    Oecumenische viering 
 


