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Zomerliedje 

 

Geluk is: stil te gaan 

Door zomerblije landen, 

Door ’t smalle pad, waar ’t graan 

Ritselt langs onze handen; 

De lucht in ’t westen rood 

En goud in duizend kleuren, 

De velden blank en blond, 

Doorwaaid van zoete geuren. 

 

Een late vogel fluit, 

Traag klokgelui van verre, 

Aan d’ einder danst en glanst 

Gods lamp: de avondsterre.... 

Geluk is: langs het graan, 

Langs zomerblije landen, 

Naar ’t stille huis te gaan, 

Waar de avondlampen 

branden. 
 

Albertine Steenhoff-Smulders 

Uit: Het klokkespel 1952 
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Column ‘Zomerse ontmoetingen’ 

 

a een mooi zomerreces ben ik weer in charge met columns, vol 

met ervaringen, gedachten en belevenissen van een dominee in 

de Streek. 

Deze zomer heb ik elk vrij  momentje gekozen om buiten te zijn, om 

de vrije natuur in te gaan en zo kwamen we ertoe om de wandelroute 

over de Westfriese Omringdijk te starten. Dat vergt een goede 

voorbereiding om te komen waar je wilt beginnen en ook weer thuis 

te komen na een prachtige maar vermoeiende tocht door het 

Westfriese land. 

Nu ben ik ooit in een van mijn vorige levens busmanager geweest, 

dus wij nemen de bus, maar de kennis van het OV is niet meer zo up 

to date: de bus die ik heb uitgekozen rijdt ‘s zomers niet zoals één 

van mijn vroegere collega’s mij blijd 

vertelt. We hebben een mooie ontmoeting 

en natuurlijk gaat het ook over mijn huidige 

vak, dominee zijn en over vroeger, hoe het 

was…. Hij wil nog eens een keer komen in 

een viering, abrupt stopt ons gesprek, want 

ik bedenk dat we ook de bus naar 

Medemblik kunnen nemen en die vertrekt 

bijna. Dus we lopen die dag van Medemblik 

naar Andijk. En ik weet het zeker: we zien 

elkaar vast weer.  

Een volgende trip een week later brengt ons toch echt naar Andijk, 

weer met de bus, de buschauffeur is ook een bekende, we praten 

mooi bij en ik vertel dat ik zondag voorga in het Nicolaas. Zijn 

moeder blijkt er te wonen en we hebben het opeens over haar geloof 

in de hemel, zo praat je zomaar wat af in de bus. Intussen hebben we 

ontdekt dat de airco van de bus het wel erg goed doet. We hebben het 

ijskoud en de buschauffeur doet er alles aan om ons warmte te geven, 

maar het gevolg is dat hij het bloedheet heeft en wij als ijsberen door 

de bus stampen. Ook dat is mij niet vreemd, want het deed mij 

denken aan de stampij die ik moest maken bij de techneuten om de - 

N 
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naar hun idee kleine- storingen gemaakt te krijgen. Ik wist wat het 

voor een chauffeur/ en of passagier doet als je in de kou of in de hitte 

in de bus zit en je kunt er niks aan doen. 

Onderweg lopend kom ik weer een oude bekende tegen, een oud-

collega van de bus die van alles heeft meegemaakt, waar ik zijdelings 

van heb gehoord. Even kijken we elkaar aan en zien het verdriet bij 

de ander. Wat bijzonder zo’n plan om te gaan lopen, ‘t maakt veel 

los.  

Het maakt veel los van vroeger en het geeft mij de kans om mensen 

te ontmoeten die al een tijd niet meer dagelijks in mijn leven zijn. 

Dat is toch de rijkdom van de zomer dat je eens mensen op kunt 

zoeken, waar je door de bank genomen geen tijd voor hebt. Zomertijd 

lijkt langer dan wintertijd door het licht, de zon, de ruimte …. 

En dan kies ik er ook doelbewust  voor om in mijn vrije tijd mensen 

op te zoeken die ik een tijd niet meer heb gezien, of mensen die een 

beetje uit het zicht verdwenen zijn. Zo wordt het een mooie zomer 

vol herinneringen en nieuwe indrukken. 

Ik hoop dat uw zomer er ook mag zijn…… 

 

                                                         Hartelijke groet van Ds.Marina                      

                                                                     marinaslot@kpnmail.nl 

 

Startzondag op 23 augustus   

 

Open Kerk in Hoogkarspel van 10.00 u-13.00 u 

Wij willen ‘Goede Buren zijn voor iedereen’ in het nieuwe seizoen! 

 

e starten het seizoen met een feestelijke 

viering in de kerk van Hoogkarspel, 

waaraan het grote landelijke koor  The Voice 

Company haar medewerking verleent. Thema is  

‘Goede buren’. Na de koffie met wat lekkers zijn 

er vanaf 11.30 u allerlei activiteiten en muziek 

voor jong en oud binnen en buiten. Voor de 

W 

mailto:marinaslot@kpnmail.nl
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/sport-plaatjes/sjoelen/sjoelen_2.gif&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/sjoelen/sjoelen-sjoelbak-oud-hollandse-spelletjes-526725/&h=229&w=240&tbnid=x_4w22BjA0GVBM:&docid=DpdiGqyPh-hG6M&ei=HvrKVdqaB4HEUoWygMgN&tbm=isch&ved=0CIABEDMoVjBWahUKEwjaofj3hqPHAhUBohQKHQUZANk
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kinderen zijn er spelen buiten, je kan tekenen en knutselen, je mag 

sjoelen en zijn er ballonnen.  

Voor de volwassenen is er in de tuin gelegenheid om even bij te 

praten, in de kerk verbinden we ons letterlijk met elkaar! Er is een 

optreden van het koor The Voice Company en een dans optreden, de 

Verheedenrijckers verrassen onze buren in het winkelcentrum en het 

Noorderlandhuis met zang en een kleine gift. En zij komen ook in de 

kerk zingen. 

 
We hebben een quiz en er is een speakerscorner  waarin je jouw 

verhaal over een goede buur kwijt kan!!  En natuurlijk mag je als 

groot kind ook wel even sjoelen als je dat leuk vindt. 

Dus als je nieuwsgierig bent naar wat we nu doen in die kerk en je 

had allang eens langs willen komen, zet het in je agenda en kom!! 

Iedereen is welkom bij onze gemeenschap!! 

 

 

Gesprek voor de zondag 

 

ls onze eigen predikante Ds.Marina Slot voorgaat, bereiden we 

de viering altijd voor op een avond in de week van voorafgaand 

aan de viering. We noemen dat het gesprek voor de zondag. We 

beginnen om kwart over 7 met een kopje koffie of thee en beginnen 

stipt om half 8 met het gesprek over thema, teksten etc. We zoeken 

dikwijls ook de muziek uit voor de viering. Er 

ontstaan vaak de mooiste gesprekken over de 

diepere dingen van het leven op zo’n avond. 

Heb je zin om mee te doen, je bent van harte 

welkom op deze avonden. En het is niet nodig 

om bijbelkennis of zo iets te hebben, je neemt 

gewoon jezelf mee!! 

  

Plaats consistorie van onze kerken (tenzij anders aangegeven) 

  

A 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMST56rcpccCFYNAGgodZj8FWw&url=http://www.oudvaders.nl/bijbel.htm&ei=GWDMVYSjEYOBaeb-lNgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNG_tONqkgn1Upn1RxkmiwB3_q-5Rw&ust=1439543698760371
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Gesprek voor de zondag Hoogkarspel-Lutjebroek 

Woensdagavond 23 september voor zondag 27 september 

Woensdagavond 21 oktober voor zondag 25 oktober 

Woensdagavond 18 november voor 22 november 

Donderdag 12 november voor de 

Kerstnachtviering 

  

  

Gesprek voor de zondag Westwoud 

Donderdag avond 22 oktober 1e voorbereiding voor 28 november 

Woensdagavond 29 oktober voor zondag 1 november. 

  

 
Theatervoorstelling ‘Paulus, in het oog van de storm’ 

 

p zondagmiddag 4 oktober 2015 om 14.00 uur  in PKN kerk van 

Hoogkarspel, spelen Kees Posthumus en Juul Beerda de muzikale 

theatervoorstelling: ‘Paulus, in het oog van de storm’. In deze 

voorstelling verschijnt Paulus op het toneel als de apostel van de vrijheid. 

Vanaf het moment dat hij het licht heeft gezien en een stem heeft gehoord, 

verkondigt Paulus gepassioneerd en onvermoeibaar de vrijheid voor ieder 

mens. In een decor van fok- en grootzeilen en op de klanken van een 

accordeon onderzoekt hij de mogelijkheden en grenzen van zijn grootse, 

bijna niet te bevatten vrijheid.                                                                                                             

‘Paulus blijft een aparte kerel, maar hij is een 

stuk dichter bijgekomen’, was een van de 

reacties op de voorstelling. Paulus reist, hij 

schrijft, hij preekt. Hij is de grootste reiziger 

uit zijn tijd. Hij schrijft brieven die 

wereldberoemd zouden worden. Hij preekt 

voor Joden en heidenen, met wisselend succes, 

zijn boodschap van bevrijding. Zonder Paulus 

geen christendom.  

We vragen voor deze bijzondere 

theatervoorstelling een kleine vergoeding van  

5 euro. 

O 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL-o2taJo8cCFUU6GgodlC4MWw&url=http://www.animatieplaatjes.nl/meubels.html&ei=_fzKVf-1LMX0aJTdsNgF&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNF-GaBanewtiZAYQTu6Tp5HDN4_ZA&ust=1439452748898277
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK3z2rndpccCFUd9GgodcOkEVQ&url=http://www.gkvkampen-n.nl/wp/wp-content/gallery/kleurplaten/&ei=RGHMVa3BO8f6afDSk6gF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEerbbtwHy2ehLn3YGjg3-_1_4O2w&ust=1439543995737232
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Sacrale Dans (een vooraankondiging) 

 

ntwaken... 

Ontwaken in het licht van de Zon; 

 in het licht van de zon ontwaken, 

In de dans openen we ons voor de beweging van de natuur....de lente 

...waarin   al-wat-leeft weer ontwaakt, aangeraakt door de kracht van 

de zon.                

Zo worden ook wij mensen steeds weer uitgenodigd door en in het 

Licht van de Zon te ontwaken en op-te-staan in onze ware natuur. 

In het bewustzijn van wie we in wezen zijn: deel én drager van het 

Licht van de Zon, het Goddelijke, de oneindige Levenskracht. 

Dit is waarom we het ‘Sacrale Dans’ noemen. Sacraal,  heilig, heel. 

Al dansend kunnen we iets ervaren van dat deel zijn van een Groter 

Geheel. 

We dansen nog op drie  op donderdagavonden in de kerk op 21 maart 

, 4 april, 18 april. We beginnen om 19.30 uur en stoppen om 21.30 

uur. U bent welkom! 

                                                Loes Siedenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zangavond ‘Zing Jouw Lied’ 

 

amen zingen is heerlijk, want dan is er de steun van andere 

stemmen. Steun die maakt dat er misschien wel meer ruimte 

blijkt te zijn dan je dacht en waarmee je zingen letterlijk lucht kan 

geven. Omdat zingen gebaat is bij eenvoud, zingen we deze avond 

O 

S 
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mantra-achtige liederen in verschillende talen. Niet teveel tekst en 

eenvoudige melodieën die je vrijwel meteen mee kunt zingen en waar 

je vrijelijk op mag variëren. Iedere zanger is welkom. Ook als je 

denkt of vindt dat je helemaal niet kunt zingen. Je verlangen om te 

zingen is meer dan voldoende.  

We zingen in de PKN kerk van Westwoud op 3 september, 

aanvang 20.00 uur. 

De avond staat onder leiding van Monique Neefjes.   

 

 

 

 

Zingen is van jongs af aan haar grote passie. Eerst 

om haar eigen stem te vinden; zij zong jarenlang 

als klassiek zangeres.  

Gaandeweg werd het verlangen wakker om het 

wonder van je eigen stem op een dieper niveau met 

anderen te delen. Zo kwam zij op het pad van 

stembevrijding.  

 

 

 

 

 

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Loskomen  
 

29 augustus hebben we alweer de vijfde scheppingsdag in de reeks 

van themavieringen rond de Schepping. Brenda Zuurbier en Suzan 

van Diepen hebben zich deze keer bezig gehouden met het gedeelte 

van het scheppingsverhaal uit Genesis waarin het krioelt van leven. 
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Het wemelt van de zeemonsters, 

dieren in de zee en de dieren in de 

lucht. En als jij naar het resultaat 

van hun inspiratie rondom deze 

tekst komt luisteren krijg jij 

misschien net zoals zij, het 

verlangen om los te komen, van de 

routine van het alledaagse leven. 

Of misschien heb je al gemerkt hoe 

fijn dat was in de afgelopen 

vakantietijd. En hoe houd je dat 

gevoel wat langer vast? 

Hoe beleeft een zwemmer of  een duiker dat, of iemand die vliegt? 

Waarom vinden die het zo fijn om even los te zijn van de 

zwaartekracht. U bent van harte welkom om het uit de eerste hand 

horen. 

  

Zaterdag 29 augustus 19.00 uur 

Kerk van de Protestantse Gemeente Westwoud 

Voorganger: ds. Marina Slot 

Muzikale begeleiding: a capella Zanggroep Anima – Mea 

 

  

Diaconie, Collecte rooster  

 

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 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLzRpv2Io8cCFQNrFAodxmAFhg&url=http://verdenifolgecharlotte.blogspot.com/2010_06_01_archive.html&ei=QvzKVbyoDoPWUcbBlbAI&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNGD--7UFFkUKKgogUmplQrLROf2Hw&ust=1439452505930358
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJO7xYPFpccCFQxJGgodu5kIXQ&url=http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/piet-piraat/%26p%3D2/&ei=qEfMVZPHOIySabuzougF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNGePH0vJP7zg3w-ny7lvXCit4tajg&ust=1439537394621152
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vakantieweek. De meeste van de 46 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.” 

Zondag 4 oktober Israelzondag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 

 
Van de voorzitter 

 

a een koud en nat voorjaar, kunnen we op dit moment genieten 

van prachtig weer. Alles lijkt wat makkelijker te gaan als het 

mooi weer is. 

Er is veel gebeurd de afgelopen periode. We kunnen terug kijken op 

een mooie ontroerende Pinksterviering waarin Lia Zegers is 

bevestigd als diaken. Lia vertelt u in dit nummer zelf nog hoe zij de 

bevestiging heeft ervaren. In de Pinksterviering was het team HKS 

N 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMz2uKHGpccCFce9Ggodd3cGRw&url=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/geld/zak-met-geld-482221/&ei=9EjMVcysBMf7avfumbgE&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNHQKMoDWom-xQOwtOxrcMYA3ZS1xQ&ust=1439537771298853
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aanwezig met familie, vrienden en bekenden. Jonge mensen die zich 

stuk voor stuk inzetten voor mensen met kanker. Veelal hebben zij er 

in de familie of naaste omgeving mee te maken of mee te maken 

gehad. Ontroerend waren hun verhalen en hun inzet om geld op te 

halen door middel van o.a. de estafette-wandelloop op 20 en 21 juni 

in het Streekbos. Van de viering heb ik het grootste deel gemist. De 

reden hiervan was dat er een heel aantal jonge kinderen in de kerk 

waren. Met hen zijn een vader en ik  in het kantoor van de 

voormalige pastorie gaan kleuren en tekenen. Al die tijd in de kerk 

blijven was voor hen een te grote opgave maar wat fijn dat er zoveel 

kinderen was. Aan het einde van de viering waren wij weer in de 

kerk en konden we met grote en kleine mensen de viering afsluiten. 

Op 5 juli hadden we alweer een hele bijzondere viering. Deze zondag 

hebben we de Gedenkboom officieel in gebruik genomen. Jaap 

Klasen is in deze viering voorgesteld als adviseur/penningmeester 

van de diaconie. Jaap gaat volwaardig meedraaien in de diaconie 

omdat hij geen zitting wil nemen in de kerkenraad is voor deze 

formule gekozen. Al een aantal jaren geleden heeft de kerkenraad 

besloten om geen partners of familie van kerkenraadsleden te vragen 

om in de kerkenraad te komen. Jaap was wel bereid 

om in de diaconie te gaan meedraaien. Wij zijn hier 

heel erg blij mee want het lukte maar niet om een 

diaken te vinden. Nu Simon heeft aangegeven geen 

2e zittingstermijn te ambiëren is dit een prachtige 

oplossing. De afgelopen week heb ik Jaap, in de 

viering, de beloofde bos bloemen gebracht. Ook dit 

was weer een warme en mooie viering maar dat is 

onze dominee Marina wel toevertrouwd. 

We zijn de afgelopen maanden al weer druk bezig 

geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe winterseizoen. Ik 

wil u vast attenderen op een optreden, op 4 oktober, van 

verhalenverteller Koos Posthumus die samen met accordeonist Juul 

Beerda de theatervoorstelling Paulus komt opvoeren. Zij zijn al 

vaker, met zeer lovende kritieken, in deze omgeving geweest. Van 

harte wil ik u ook uitnodigen voor de Startzondag op 23 augustus. 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://kleuren.crea-kids.nl/KP_bloemen/bos-rozen.gif&imgrefurl=http://kleuren.crea-kids.nl/kleurplaten-bloemen.htm&h=737&w=488&tbnid=f9jfI6SC39vaoM:&docid=V7R7dyfT7YDnkM&ei=QvvKVZ7NIoXXU8zWiKAD&tbm=isch&ved=0CBAQMygNMA04yAFqFQoTCJ72sYOIo8cCFYXrFAodTCsCNA
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Het bekende koor The Voice Compagnie 

komt deze viering op een hele bijzondere 

manier opluisteren. Er zijn spelletjes 

kortom van alles wat. Neem gerust uw 

kinderen of kleinkinderen mee.   

De ochtend duurt tot 13.00 uur.  

 

Bij dit Klankbord vindt u het nieuwe programma boekje. 

 

                                                                                  Tineke Hupkens  

 
Van de vergadertafel 

 

oorafgaand aan de zomervakantie zijn er op 25 maart en op 20 

april twee vergaderingen geweest, waarvan ik u hier verslag 

doe. Het verslag van de vergadering van 24 juni volgt in het komende 

Klankbord.                                                                     

De volgende besluiten zijn op 25 maart o.a. genomen: Lia Zeegers 

wordt met Pinksteren bevestigd als diaken. De gezamenlijk 

vergaderingen met Westwoud worden teruggebracht naar twee maal 

per jaar, i.p.v. driemaal. We houden een bezinningsbijeenkomst op 

26 augustus in de middag. Het beleidsplan uit 2012 moet ge-updated 

worden, elke discipline maakt hiervoor zijn eigen plan. Het streven is 

dit in de zomer gereed te hebben. Ook de plaatselijke regeling moet 

aangepast worden. De barbecue voor de vrijwilligers wordt gepland 

op vrijdag 29 mei. Jaap Klasen zal worden gevraagd om als adviseur 

toe te treden bij het College van Diakenen. De inwijding van de 

herdenkingsboom gaat op 12 juli plaatsvinden. Het verslag van het 

jaargesprek met Ds Marina wordt besproken. Er zal 

2x per jaar een evaluatiegesprek met de predikante 

plaatsvinden. Ds Marina zal blij zijn als de pastorie 

klaar is en de keuken geschilderd en schoongemaakt 

is om daar maaltijden te kunnen gaan bereiden. Op 2 

mei besluiten we naar de Westfriese beurs te gaan om 

wat meubels voor de pastorie te gaan uitzoeken. Het 

V 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNPbif2Jo8cCFUFVGgodbg8D0w&url=http://www.bewegende-plaatjes.net/galerij/plaatjes/objecten/meubel/chair.gif.html&ei=Tv3KVdP8C8Gqae6ejJgN&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNF-GaBanewtiZAYQTu6Tp5HDN4_ZA&ust=1439452748898277
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOG3lszgpccCFccEGgodB30LiA&url=http://www.abc-west.nl/mannen-zangers-gezocht-voor-koor-bl/&ei=kWTMVaErx4loh_qtwAg&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFRS3CvWc6dybbcFSWKFy8W26q5ZA&ust=1439544781743418
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woord Herberg vinden we een mooie naam om aan de pastorie te 

geven. Het streven is om minstens 1x per maand een maaltijd te 

houden in de Herberg.  

De gemeenteavond van 22 april moet ingevuld gaan worden, we 

maken hiervoor een plan. We besluiten het aantal malen dat Ds 

Marina voorgaat in deze vergadering ter sprake te brengen. Dit 

voorjaar is Marina minder ingepland dan in het komend najaar, dit is 

een ‘foutje’ waarvan we ons bewust zijn, maar het aantal malen dat 

zij voorgaat klopt volledig met de voorgeschreven aantallen in de 

kerkorde. Ook het ritueel van ‘Breken en Delen’ zal aan de orde 

komen. Ds Marina wil dit punt in de gemeenteavond graag toelichten 

en is benieuwd naar de reactie van de gemeente-leden.  

Bij het punt pastoraat en vieringen zijn de komende 

huiskamergesprekken aan de orde. We evalueren de afgelopen 

bijzondere vieringen, o.a. de poëzieviering, die voor herhaling 

vatbaar wordt bevonden. Er was helaas weinig belangstelling voor de 

viering op de Wereldgebedsdag. Daarentegen was de Taizé-viering 

op 15 maart in Westwoud goed bezocht, ook door jongeren. De 

voorbereidingen voor de 40-dagen vieringen lopen.  

Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen doen 

verslag. Hierbij komt natuurlijk Verbouwingsfase II aan de orde. Het 

College van Kerkrentmeesters is ontevreden over de website, zij 

vinden de kosten die betaald worden aan de externe webmaster te 

hoog en zij willen direct toegang tot de site. Het College onderzoekt 

een mogelijkheid met een nieuwe webmaster. Een drietal 

gemeenteleden wordt door diaken Marianne en Ds Marina begeleid 

bij het aanvragen van een vakantieweek via het vakantiebureau. 

Aan de deur van de kerk komt een lijstje te hangen met data, tijden en 

namen van voorgangers van de komende vieringen van onze beide 

gemeenten. 

 
De vergadering van 20 april was een extra ‘zakelijke’ vergadering, de 

jaarrekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van 2015 

van de beide colleges stonden op de agenda. De vier stukken worden 
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tijdens deze vergadering besproken en worden goedgekeurd. Op de 

gemeenteavond zullen deze stukken aan de orde komen. 

 

                                                                             Loes Siedenburg 

 

 

Als je ouder bent 
 

Als je ouder bent, moet je sterker in je schoenen 

staan 

dan ooit, want……………. 

Als jongeren moe zijn, zijn ze aan vakantie toe… 

Als ouderen moe zijn zegt men: ze takelen af, hé. 

Als jongeren bezwaar maken, zijn ze alert. 

Als ouderen bezwaar maken, hebben ze het niet goed begrepen. 

Als jongeren verliefd zijn, voelen zij zich jong. 

Als ouderen verliefd zijn, vindt men dat kinderachtig. 

Als bij jongeren iets mislukt, zegt men: volgende keer beter, 

dan gaan we er weer keihard tegen aan. 

Als bij ouderen dat gebeurt, zegt men, laat maar  

dat heeft toch geen zin meer 

Als jongeren iets vergeten, zegt men: ik heb het zo waanzinnig druk. 

Als ouderen iets vergeten, zegt men: ze worden dement. 

Als jongeren depressief zijn, hebben ze problemen. 

Als ouderen depressief zijn, moeten ze niet zeuren. 

Zo nu kan het wel weer…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJv62_OEo8cCFQY4FAod2RMNXA&url=http://www.animatiesfunplaatjes.nl/opa.htm&ei=_PfKVZuMGIbwUNmntOAF&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNF1tT3lj0QclGCF6msLlcSVxCFYEA&ust=1439451299298545
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNmg3e_opccCFclXGgodRw0GWA&url=https://zeewolde.jekuntmeer.nl/start/show/74167-meer-bewegen-voor-ouderen&ei=P23MVZmFA8mvaceamMAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNG-fO1ZWU5EAXzVcsURjfVLTpHBuQ&ust=1439547062486148
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOOZo5bppccCFUW1Ggodn10HWA&url=http://www.swohofvantwente.nl/Bewegen-en-Ontspannen/Meer-Bewegen-voor-Ouderen-MBvO&ei=j23MVaOWNsXqap-7ncAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNG-fO1ZWU5EAXzVcsURjfVLTpHBuQ&ust=1439547062486148
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Verslag van de Gemeenteavond 22 april 2015 

Aanwezige gemeenteleden: 18 

 

Welkom door voorzitter Tineke. Als eerste meldt zij het overlijden 

van gemeentelid Hr. Kees Gorter. Vervolgens meldt zij dat het 

gedeelte na de pauze geen doorgang kan hebben i.v.m. de ziekte van 

de uitgenodigde spreker Rik Woolderink van het Leger des Heils. 

Mirjam May verkoopt in de pauze spulletjes voor het goede doel. 

Opening: Ds Marina is blij met de aanwezige leden, er is veel werk 

verricht door de kerkenraadsleden om deze avond voor te bereiden. 

Zij leest een gedicht voor over wijn en brood, dat uitgegoten en 

uitgedeeld wil worden.  

Verslag pastoraat en activiteiten door pastoraal ouderling Loes. Zij 

geeft een overzicht van de activiteiten van de bezoekersgroepleden, 

wat doen zij, hoe zijn zij georganiseerd. Vervolgens wordt er een 

overzicht gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar en 

worden de nieuwe activiteiten voor het komende seizoen gemeld: 

Theater Tom met het stuk Doodgewoon, De Verhalen verteller, De 

Musical  Mozes. Sommige activiteiten worden goed bezocht, andere 

wat minder zoals het geval was bij de Boekbespreking. Het idee 

wordt geopperd om tijdens de koffie, na de viering, ook te vertellen 

wat er te doen is. Ook wordt gezegd dat het geen onwil is om niet te 

komen.  

   

Ontmoetingsgesprekken en Individueel Pastoraat door Ds 

Marina. Zij wordt steeds meer gevraagd of getipt om bij mensen 

langs te gaan, zij vindt dit vaak zeer bijzondere gesprekken, vooral in 

het begin waren het moeilijke gesprekken, er was veel boosheid, 

verdriet. Zij ziet dat er bij ouderen vaak, naarmate de jaren vorderen, 

meer mildheid komt naar de kerk. Marina is blij dat zij veel te geven 

heeft, is daar dankbaar voor, zou meer tijd willen hebben, zou zich 

graag in tienen willen delen. Hierdoor is het idee van de 

ontmoetingsgesprekken ontstaan, het is begonnen vanuit een maaltijd 

bij een gemeentelid, er zijn nu een paar bijeenkomsten geweest, en er 

komt nog een aantal. Je maakt kennis met elkaar op een andere 
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manier dan bij de koffie in de kerk. Hierdoor ontstaat er meer contact 

onderling tussen de gemeenteleden. Zij is blij met tips, in de 

zomerperiode heeft zij weer wat meer tijd om te gaan bezoeken. Zij 

vindt dit een fijne kant van haar werk, het ligt haar, zij doet het met 

heel veel liefde. Wouter Kunz merkt op dat een huiskameromgeving 

meer uitnodigt om met elkaar te praten. De kerkenraad wil graag 

doorgaan met deze vorm van ontmoetingen. 

 

Avondmaal / Breken en Delen. Ds Marina schetst hoe het idee van 

het ritueel van Breken en Delen in de vieringen is ontstaan. Eind 

vorig jaar is dit ritueel voor eerst ingevoerd, er waren vragen over, 

maar toen is besloten ermee door te gaan. Vanuit het 

Noorderlandhuis kwam als eerste het verzoek om dit te gaan doen. 

Ook de protestantse bewoners hechten waarde aan dit ritueel.  In het 

verleden werd in de 

Vrijzinnige Protestantse 

kerk slechts 1x per jaar 

avondmaal gevierd en 

wel  (foutief) op Goede 

vrijdag (Jezus deelde het 

laatste avondmaal met 

zijn discipelen op Witte 

Donderdag!). Ook heeft 

de Vrijzinnige Kerk van 

oorsprong niet zoveel op 

met rituelen. Bij de gereformeerden was het avondmaal een zwaar 

gebeuren, dit gold ook voor Ds Marina. Marina heeft bij De Duif een 

andere vorm van avondmaal ontdekt, hier is het een vorm van 

gemeenschapszin. Marina stelt de vraag: hoe ervaren wij het 

avondmaal?  Voor een van de gemeenteleden is het Breken en Delen 

een mooie beleving in de viering, maar hij kan zich voorstellen dat 

dit niet voor iedereen geldt. Een enkel gemeentelid is tegen het elke 

week Breken en Delen, soms kun je het niet hebben en als je blijft 

zitten komen er vragen zoals: waarom blijf je zitten? Een ander 

gemeentelid heeft er ook moeite mee, en vraagt aan de Kerkenraad of 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bertrebergen.nl/Gemeente verdient beter.htm&ei=8_3KVYCDFMm0aYmNjNgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNGpkvqVej-MrHRZFc58Wech2UwMHA&ust=1439453043952305
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zij zich gerealiseerd heeft dat er mensen zijn die er moeite mee 

hebben? Iemand wil af en toe een avondmaal meemaken, niet alle 

zondagen. Ds Marina is blij met de openhartigheid van de 

gemeenteleden. Voorzitter Tineke antwoordt dat de Kerkenraad zich 

dit wel gerealiseerd heeft en dat er besloten is dat er bij 

gastpredikanten geen breken en delen wordt gedaan. Ds Marina  

merkt op: er is 6x per jaar Avondmaal, 4x in Hoogkarspel en 2x in 

Westwoud. Is dit genoeg? Iemand  stelt voor dat dit punt nogmaals 

besproken kan worden tijdens een koffiegesprek na de viering en dat 

de vieringen met Breken en Delen ingepland kunnen gaan worden.  

De kerkenraad zal zich opnieuw beraden op dit punt.  

Diaconie: Marianne                                                                                    
Mededelingen:  

Er is een nieuwe administrateur: dhr Sip Haakma; 

Simon Oudt is voorzitter tot november 2015; 

Lia Zegers heeft toegezegd diaken te worden, zij wordt bevestigd in 

de Pinksterviering, en wordt voorzitter; 

Marianne blijft secretaris; 

Er wordt een nieuwe penningmeester gezocht; 

Tintje Buysman heeft een fotoboek gemaakt van de activiteiten van 

de diaconie; 

Goede Doelenlijst hangt in de gang (10 doelen lokaal, 10 doelen in 

Nederland, 10 doelen wereldwijd); 

Mirjam May verkoopt spullen (ook vanuit huis) voor de 

Hulpverlening Westfriese Kerken en de Voedselbank.  

Jaarrekening 2014                                                                                            

Toelichting van de cijfers levert een positief beeld op en de conclusie 

is dat de financiële situatie gezond is.    
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Begroting 2015:                                                                                               

De  belangrijkste punten uit de 

toelichting:                                                           

Baten: Rendement is gestegen vanwege 

de verwachte pachtsom van de landerijen.                                                                                                                   

Lasten: De besteding voor goede doelen 

voor particuliere doelen zijn  verhoogd, 

vanwege de toename van de particuliere 

aanvragen. Er is ook een gedeelte besteed 

aan de inrichting van de kerk (hiervoor is 

toestemming verkregen van  het RCBB). 

De beide stukken liggen nog 2 weken ter inzage bij de diakenen. 

College van Kerkrentmeesers : Wouter                                                                      
Verbouwing: afronding fase 1: de kerkrentmeesters zijn blij met het 

nieuwe liturgisch centrum: mooie tafel en lezenaar. Het opknappen 

van de westmuur is een tegenvaller geworden, het zou een dure 

reparatie worden, maar er is nu een tussenoplossing gekomen: na de 

Pinksteren komen er kunststofplaten op, in dezelfde kleur. 

Fase 2: de verbouwing van de pastorie: de eerste oplevering heeft 

vandaag plaatsgevonden, iedereen wordt uitgenodigd dit na de 

vergadering te gaan bekijken. Er moet nog ingericht worden. Streven 

is dit in september klaar te hebben. De filmmiddagen kunnen dan in 

de Herberg plaats gaan vinden. De keuken 

wordt eenvoudig ingericht en zal bestemd 

worden voor het koken van maaltijden.  

Ds Marina is hiervan de instigator, zij wil graag 

met jongeren gaan koken: 1x per maand. De 

ruimten worden op dit moment niet verhuurd 

aan particulieren. Een vergunning voor het 

schenken van alcohol is niet nodig (besloten 

gemeenschap). Het Koor Vol Vuur wordt ook 

een van de vaste huurders vanaf september. 

 

Cijfers: jaarrekening 2014: toelichting: het jaar is 2014 afgesloten 

met een verlies van 93.832 euro, hierin o.a. de verbouwingskosten, er 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIq31JTHpccCFYFcGgodxh8KWw&url=http://www.animatiesfunplaatjes.nl/geldwolven.htm&ei=5UnMVcqwKoG5aca_qNgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNHQKMoDWom-xQOwtOxrcMYA3ZS1xQ&ust=1439537771298853
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPKrr9jHpccCFUGJGgodU4wAWA&url=http://bijzondereneerlijkvlees.nl/recepten/&ei=c0rMVbKmKsGSatOYgsAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNHYSegjGxKXz4rNZ338mSLkOGpyfg&ust=1439538151424834
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was een verlies begroot van: 154.500 euro, dit vanwege het feit dat 

fase 2 later is  gestart dan de oorspronkelijke planning, alle kosten 

van fase 2 komen nu op het jaar 2015 te rusten. Ook de kosten voor 

het Pastoraat zijn hoger uitgevallen, vanwege een nabetaling voor 

2013 van predikants - traktementen aan Utrecht ten tijde van ons 

predikantsloze tijdperk.  

Begroting van 2015: toelichting: begroot verlies van 115.000 euro 

(was  125.000 euro). Kosten van fase 2 komen op rekening van 

2015. De baten zijn 84.000 euro, de lasten zijn 199.000 euro. De 

salarissen zijn de  grootste post. De situatie is redelijk zorgelijk, de 

lasten moeten  verminderd gaan worden. Dit moet bereikt gaan 

worden met ondersteuning. 

De beide stukken liggen nog 2 weken ter inzage bij de 

kerkrentmeesters. 

Ondersteuning: Financieel: de ruimtes moeten meer verhuurd gaan 

worden, er wordt vooral gezocht naar vaste huurders. Ook de 

uitgaven worden scherp in de gaten gehouden.  

 

Ondersteuning: Mankracht: hulptroepen / 

vrijwilligers zijn nodig voor de inrichting van de 

pastorie; voor de tuin. Wouter doet een oproep 

voor hulp bij de inrichting van de binnentuin. 

Opgemerkt wordt dat er helaas mensen zijn 

gekwetst in het verleden omdat de aangeboden 

hulp voor het onderhoud van de tuin afgewezen 

werd door het College. Ook bij de verhuur van de ruimtes zijn 

hulptroepen nodig, want wanneer de kosters hiervoor ingeschakeld 

gaan worden, gaan zij ruim over hun uren heen.  Dit betekent 

overwerk en dat wordt te duur. Het voorstel van Wouter is dat er een 

lijst komt van mensen waarop staat waarin zij goed zijn. Er komt een 

programma voor de hulptroepen. De kerkrentmeesters hebben hierin 

de coördinatie. Zij zullen aangeven aan wat nodig is. Rein Frima doet 

nog een oproep voor Samenloop voor Hoop: de 24 uurs estafette-

loop. Inzameling is voor het KWF. De groep uit Hoogkarspel die 

hieraan meedoet verleent medewerking, in samenwerking met  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOzBtK7epccCFUnSGgodMVQKWA&url=http://www.animaatjes.de/cliparts/gartenarbeiten/&ei=OWLMVazBK8mka7GoqcAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNHXpXdnZkGXbjr0E5YdDEfVFpjyPg&ust=1439544241119178
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Ds Marina, aan de komende Pinksterdienst, die in het teken van Hoop 

staat.  

Rondvraag, hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

Sluiting, we zingen lied 871 uit het 

Liedboek. 

 

We bezichtigen de nog naar verf 

ruikende verbouwde pastorie na 

afloop.  
 

Loes Siedenburg, scriba. 

 

 

 

 

 

Van de kerkrentmeesters. 

 

ase 2 van de verbouwing loopt op zijn eind. Een paar zaken 

moeten nog worden afgerond. Met hulp van vrijwillige 

hulptroepen willen we daar na de vakantieperiode aan gaan beginnen. 

De laatste grote klus was de westmuur (de muur waar het 

Noorderlandhuis op uit kijkt). In het kerkcomplex hebben we nu drie 

ruimtes: de kerkzaal geschikt voor bijeenkomsten met een grote 

groep personen, de consistorie voor kleine groepjes en dan nu als 

derde ruimte de vroegere woonkamer van de 

pastorie. Deze ruimte heeft inmiddels een naam 

gekregen en is de ‘Herberg’ gedoopt. Deze 

ruimte is geschikt voor middel grote groepen, 

zo’n 25 tot 30 personen in theateropstelling. De 

filmmiddag/avond zal daar als voorbeeld 

voortaan gepland worden. 

F 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJ6A2t_hpccCFchwGgod5d8OWA&url=http://www.devlaardinger.nl/p2Binnenstad/tabid/3313/ArticleID/3071/mid/5189/~/Default.aspx?tabid%3D3313%26mid%3D5189%26Articleid%3D3071%26SkinSrc%3D%5BG%5DSkins%2F_default%2FNo%2BSkin%26ContainerSrc%3D%5BG%5DContainers%2F_default%2FNo%2BContainer%26dnnprintmode%3Dtrue&ei=xmXMVZ6FGMjhaeW_u8AF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEAdGXPmnQ1v_oaB79IzdACvtBosA&ust=1439545141447719
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7psp_opccCFcguGgod74cCMQ&url=http://www.trouwshop.com/_forum/forum_posts.asp?TID%3D30026&ei=lmzMVf7GI8jdaO-PiogD&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFfgxgQ7VEh8pptkYVjNZgqJa9BEA&ust=1439546896215707
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U had van ons nog te goed wat Kerkbalans 

2015 heeft opgeleverd. Qua toezegging lopen 

we wat achter ten opzichte van vorig jaar. De 

teller is op € 7800 blijven staan. Uit 

voorgaande jaren weten we wel dat er soms 

wel een bijdrage wordt geleverd zonder 

toezegging. Laten we het voorlopig daar even 

op houden. 

 

 

                                                             Vriendelijke groeten van                    

                                                                          de kerkrentmeesters. 

   

 

 

Andere website  

 

isschien hebt u het opgemerkt, de 

website van onze kerk is er anders 

uit gaan zien.  Vier jaar geleden heeft de 

kerk een website gekregen, die ik met 

veel plezier heb opgezet, vorm gegeven 

en bijgehouden. Dit deed ik samen met 

een externe webmaster, die het 

technische gedeelte voor zijn rekening 

nam. Het College van Kerkrentmeesters 

heeft nu echter besloten de huidige website in een andere vorm te 

willen presenteren. Het bijhouden van de site is nu ieders 

verantwoordelijkheid geworden. Het adres van de website is 

hetzelfde gebleven: www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 
                                                                                          Loes Siedenburg 

 

M 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPOwh9_epccCFcQIGgody1wJWA&url=http://www.pinkelotje.nl/computer.html&ei=n2LMVbPlLMSRaMu5pcAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNEIY8xJM9B6EVnypKBBSGuNo8bzrQ&ust=1439544330675299
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.serioes-geld-verdienen.ws/?Blog&ei=9mLMVYSjFYv5arL6lLAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNGP1D8wTIikmVfi4LeFGzAGnGzAKQ&ust=1439544438708576
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Mededelingen van de Diaconie. 

 

er 1 juli 2015 is Jaap Klasen penningmeester/adviseur van ons 

college geworden. Lia Zegers is voorzitter en Marianne is 

secretaris 

 

Buiten de donaties aan de Stichtingen en Organisaties van de Goede 

Doelenlijst 2015 hebben we extra donaties gegeven aan o.a. 

 

 Het Stiltecentrum.  Deze komt in de nieuwbouw van het Westfries 

Gasthuis te Hoorn. 

Het is een prachtige plek en een mooie ruimte 

voor bezinning, meditatie, en vieringen op de 

zondagmorgen. Er is een standaardbudget voor 

de inrichting van een dergelijke ruimte maar de 

geestelijke verzorgers van het ziekenhuis willen 

deze ruimte graag wat extra’s geven. Door de 

extra donaties kunnen zij dit doen.  

 

-Kapel “de Bron” Er is een financiële donatie gegeven aan de Kapel 

in Verpleeghuis Nicolaas te Lutjebroek. 

Deze kapel wordt wekelijks frequent gebruikt voor o.a. wekelijkse 

kerkelijke vieringen, avondwaken, uitvaarten en 

herdenkingsbijeenkomsten. De Kapel is grondig opgeknapt. De 

diaconie heeft een extra donatie gegeven voor een nieuwe motor van 

het orgel in de Kapel. 

-In juni zijn er weer Pampers, luiers, gekocht voor gezinnen met 

jonge kinderen die bij de Voedselbank West Friesland een 

voedselpakket krijgen. De fotolijst met foto’s van de donaties aan de 

Voedselbank West Friesland vorig jaar hangen nu op de muur boven 

de kist waarin u levensmiddelen voor de Voedselbank kan in leggen. 

-Er is een ingekomen bedankbrief van een persoon die financiële 

ondersteuning heeft ontvangen. Hieronder volgt een gedeelte van de 

brief. 

 

P 

http://www.kloosterzwolle.nl/kerk/organigram-lectoren/
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Intens dankbaar. 

Eind augustus vorig jaar raakte ik in gesprek met mensen van de 

Diaconie. En daar in ontstond het gesprek over mijn gezondheid.  

(…………………..) 

We hadden thuis altijd de hoop dat het financieel wel weer goed zou 

komen maar helaas lukt dat niet en zijn we blij met een warm huis en 

eten op tafel. 

(………………………) 

Met de financiele hulp van de diaconie kon ik hier iets aan doen. 

(………………………) 

Ik weet gewoon niet hoe ik jullie voor deze kans kan bedanken. 

Behalve dan dat ik jullie kan zeggen dat ik intens dankbaar ben voor 

de kans die mij geboden is. Voor het nieuwe zelfvertrouwen wat ik 

ervoor terug kreeg,(……..) het volledig mezelf weer kunnen zijn. Ik 

durf mezelf weer te laten zien. 

 

-Samen met de P.C.I. van de Katholieke Parochie in Lutjebroek 

een gezin dat door ziektes in financiële moeilijkheden is geraakt, 

financieel en sociaal  ondersteund. Heel prettig dat dit probleem door 

twee gezamenlijke kerken gedragen wordt. 

 

-Maandag 3 juni 2015 zijn de Diaconieën van Stede Broec, 

Enkhuizen en Drechterland weer bijeen gekomen. Deze keer was 

de bijeenkomst in de protestantse kerk in Grootebroek. 

Hierbij was mede uitgenodigd Annelies Kamperman van het “Leger 

des Heils” gevestigd in de Murillolaan in Bovenkarspel. Zij vertelde 

ons over het Zorgloket van “Het Leger des Heils”.  

Dit zorgloket is één dagdeel per week geopend en wel op de 

woensdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Men kan hier terecht 

met dringende vragen op het sociale en financiële gebied. 

In november 2015 willen de Diaconieën van de SED gemeenten weer 

bij elkaar komen en dan willen we ook graag de P.C.I.’s  van de 

Katholieke Parochies uit de SED gemeenten hierbij uitnodigen. 

Samen willen we ons buigen over een vraag van “Het Leger des 

Heils” . 
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We houden u hierover op de hoogte. 

 

 

 

 

 

 

 

Rest ons nog om u het collecterooster van augustus, september en 

oktober mee te delen. 

 

Zondag 9 augustus hebben we gecollecteerd voor de Toeristenkerk 

in Onderdijk.  

Zondag 16 augustus gaat de opbrengst van de collecte naar Kerk in 

Actie: Zomerzending. Kerk in Actie steunt het werk van de kerk 

(ERCC) in Nigeria. Met uw bijdrage geeft u weduwen in Nigeria een 

nieuwe toekomst. 

Weduwen daar hebben geen rechten en voor hen zijn er geen 

voorzieningen. Veel van de vrouwen hebben geen diploma’s 

waardoor ze na het overlijden van hun man maar moeilijk rond 

kunnen komen. En dat terwijl ze vaak een gezin met opgroeiende 

kinderen moeten onderhouden. 

Zondag 23 augustus collecteren we voor Stichting Merakel in 

Lutjebroek. Merakel is het logeerhuis voor meervoudig gehandicapte 

kinderen tot 18 jaar, gevestigd in de pastorie van de Katholieke kerk 

in Lutjebroek. Er is nu ook dagopvang voor de kinderen en 

dagbehandeling.  

Zondag 13 september, Ziekenzondag, gaat de opbrengst van de 

collecte naar de beide Zonnebloemen in Hoogkarspel en Lutjebroek. 

Zondag 27 september gaat de opbrengst van de collecte naar 

Stichting KIKA, Kinderen Kankervrij. 

Zondag 11 oktober collecteren we voor Vluchtelingenwerk 

Hoogkarspel. 

 

                                            Vriendelijke groeten Marianne Soorsma. 
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Lieve medekerkgangers 

 

p eerste Pinksterdag, jaren geleden, deed ik belijdenis in de 

Dorpskerk van Capelle aan den IJssel en voelde ik me ook echt 

verbonden met mijn christelijke geloof en de kerk. Na jaren van 

dwalen, het geloof in stilte belijden, kwam daar Truus Groot zomaar 

aan mijn deur (toen nog in Hoogkarspel) en bracht dominee Marina 

ter sprake. Ik wilde graag kennismaken... 

Onze gesprekken, de warmte van deze gemeente, maakten dat ik me 

weer thuis voelde komen in de kerk. Dat daarop Tineke bij me kwam, 

later nogmaals met Marianne, om te praten over het werk van de 

diaconie heeft zo moeten zijn. Ik ben altijd al een sociaal betrokken 

mens geweest en voel me dan ook thuis in het goed doen voor 

anderen. 

Een korte periode meekijken en aftasten liet me doen inzien dat een 

aanvulling in de diaconie meer dan welkom was, maar ook gewoon 

broodnodig. En ik zei volmondig ”ja”... 

En wat waren jullie allemaal lief! De warme woorden, de hartelijke 

handdrukken, het oogcontact, de energie, al wat er die ochtend op me 

af kwam heeft me diep geraakt.  

Ik wil jullie allemaal heel heel hartelijk danken voor de vloedgolf van 

liefde die me die ochtend verwarmde en hoop dat we elkaar steeds 

beter leren kennen! 

                                                   Een heel hartelijke groet, Lia Zegers   

O 
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Jericho 2.0 
 

ie in onze tijd met computers werkt weet wat een Firewall is. 

Een muur die je beschermt tegen iedereen die het slecht met je 

voor heeft. Het IT bedrijf Capgemini heeft een boekje geschreven 

waar ze gebruik maken van het verhaal van Jozua 6: 1 - 5. Het is 

getiteld : "The book of Jericho 2.0, Security architecture from old to 

new".  

 

Oud verhaal, nieuwe context 

Nieuwe context, zeg maar het oude verhaal gesitueerd in het NU, 

wordt tegenwoordig aangeduid met "2.0". iedereen weet, dat is iets 

nieuws. Ja, het is een modieuze term. 

IT-mensen weten dat volledige 100% beveiliging niet bestaat. Dit 

verschijnsel is niet nieuw. Reeds in de oudheid  (bijvoorbeeld in het 

bijbelse verhaal van Jericho) bouwde men al muren om steden om 

zich te beschermen tegen boeven, vijanden en andere lieden die het 

voorzien hadden op schatten, vrouwen en kinderen. En dat ging goed 

zolang de poort maar gesloten kon blijven. Zodra er echter verkeer 

mogelijk was tussen de binnenkant en de buitenkant van de muur was 

100% beveiliging een illusie. De beveiliging kan er dan wel heel 

imposant uitzien, maar dient in feite geen ander doel dan de 

bestuurders van de stad een gezonde nachtrust te schenken. 

Beveiliging van nu lijkt hier sterk op. 

 

Jericho, waar ging het om? 

Jericho is een plaats, zo gaat het verhaal, waar alles stil staat. Er is 

een bestaande orde waar geen beweging in zit. Muurvast. Dit moet 

worden beschermd. Hoge muren gebouwd uit zelfbehoud en angst 

voor verlies van materiële zekerheden. Jericho is het 

tegenovergestelde van Jeruzalem: een open stad voor iedereen. 

Jericho staat symbool voor een gesloten wereld waar menselijkheid 

ver te zoeken is. Exclusief en totalitair. Het Joodse volk onder leiding 

van Jozua is in het land van melk en honing aangekomen met het 

W 
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visioen om een wereld te vinden voor iedereen. En nu dit: Jericho, 

een wereld voor enkelen. 

 

Dus oorlog? 

Nee geen oorlog. In een liturgische optocht maken priesters blazend 

op hun Jobeelbazuinen zes dagen een ronde om de  

stad. En op de 7e dag 7x om de stad. 

 

En het geschiedde bij de 7e keer dat Jozua tot het 

volk zei: Juicht want JHWH geeft u de stad! 

(...)Toen stortte de muur ter plekke in. En het volk 

ging op, de stad in , ieder recht op af. Zo 

veroverden zij de stad" (Jozua 6: 16 en 20)  

 

Symbolische verhaal 

Jericho valt, de bedoeling is dat alles weer levend wordt, geheeld, 

genezen van de starheid en egoïsme. Het doel is een wereld voor 

iedereen te scheppen. Open en menselijk. Een grote kans die JHWH 

het joodse volk biedt. Het joodse volk vergeet bij het binnentrekken 

deze intentie en rooft de stad leeg. Daardoor verliezen zij de 

verbondenheid met JHWH weer. 

 

Wij en Jericho 

Wie het Jericho-verhaal leest kan zich afvragen aan welke kant van 

de muur wij staan in  ons NU? Binnen of buiten de muren? Gaan we 

voor angstvallig vasthouden aan wat we hebben? Of gaan we voor 

een wereld voor iedereen? Premier Rutte nam de term  "Het DIKKE-

IK" in de mond en ga er zijn kijk op. De term  "Het Dikke-Ik"komt 

van Harry Kunneman, filosoof en hoogleraar sociale en politieke 

theorie en is in de politiek terecht gekomen via Diederik Samson. Het 

'Dikke-Ik' gaat over onze westerse wereld en cultuur en de hele 

wereld die voor onze poorten staat. We liggen op het eiland Kos  op 

het strand vakantie te vieren. Opeens spoelen er vluchtelingen aan die 

nog net de wal bereiken. Wat is ons antwoord? Uitnodigen om 's 

avonds aan te schuiven aan het all-inclusive diner? Gaat U ook de 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOmCna-Go8cCFYrsFAodpisCsw&url=http://www.livingwaterfellowship.nl/viewer.php?album%3Dfiles/kleurplaten/&ei=hfnKVamsJorZU6bXiJgL&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNE66XZvO2ONkIbd0bvv8a0edtsaAw&ust=1439451586664730
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komende tijd meedenken over ons "DIKKE-IK"? En waar bevind u 

zich binnen of buiten de muren Jericho 2.0?  

 

                                                                                Cor van der Spek 

 

 

In het nieuwe liedboek staan prachtige liederen en gedichten hier 

onder lied 216.  

 

 

Dit is een morgen als ooit de eerste 

 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de 

morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde, waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods Nieuwe dag. 

 
                                                         

  tekst Eleanor Farejeon- ‘Morning has broken’                                                                                     

 vertaling Andries Govaart 

  melodie Keltische volksmelodie- Bunessan 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJy1q_XkpccCFcvSGgodE3EJWQ&url=http://geloofingod.mysites.nl/mypages/geloofingod/448727.html&ei=GWnMVdzEBMula5PipcgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNGVoBi31sGDpISYnFC4gCcdmRCCcw&ust=1439546003378314
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNW0jpfmpccCFQOrGgodoosGWw&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option%3Dcom_kleurplaatprinting%26img%3D5839%26fld%3D/Dieren/Vlinders/page2.html&ei=bGrMVdXOFIPWaqKXmtgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNGVoBi31sGDpISYnFC4gCcdmRCCcw&ust=1439546003378314
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BERICHTEN UIT DE REGIO 
 

Holy Cross Choir zingt Evensong in Bonifaciuskerk 

 

p zondagmiddag 25 oktober is er om 16.00 uur een Evensong in 

de Bonifaciuskerk te Medemblik. Te gast is een Anglicaans 

kerkkoor uit het Engelse Crediton (Devon). Bijzonder is dat dit koor 

afkomstig is uit de geboorteplaats van de heilige Bonifatius, de 

naamgever van de Medemblikker protestantse kerk. De geschiedenis 

van dit koor gaat in directe lijn terug tot de Middeleeuwen. Het koor 

bestaat uit 25 volwassen zangers en 15 kinderstemmen. Zij zingen 

wekelijks in de liturgie.Een Evensong is een gezongen liturgie, zoals 

die dagelijks als middaggebed in de grote Engelse kathedralen 

gezongen wordt. Ook in Medemblik zal de beroemde Engelse 

kerkmuziek tot klinken gebracht worden in een klein uur van muziek, 

lezing en gebed. De Evensong is voor een breed publiek toegankelijk: 

voor een ieder die van deze prachtige muziek wil genieten. 

The Choir of the Collegiate Church of the Holy Cross and the Mother 

of Him Who Hung Thereon is in Nederland vanwege een 

uitwisseling met de Bonifatiusstad Dokkum (Fryslân). Het koor staat 

onder leiding van Tim Woodford. Richard Stephens zal het 

historische Pieter Backerorgel (1671) bespelen. 

O 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOy3wrfgpccCFQwfGgodcZ4MXw&url=http://www.dirigentenacademie.nl/dirigeren/kwaliteit-deel-2-opstelling/&ei=ZWTMVazxKYy-aPG8svgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFRS3CvWc6dybbcFSWKFy8W26q5ZA&ust=1439544781743418
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Veel belangstelling voor Taizé-viering 

 

Volgende Taizé-viering in Westwoud 

op zondag 18 oktober 

 

p 31 mei jl. organiseerde Taizé 

Westfriesland haar tweede 

viering, dit keer in het Stiltecentrum 

van de Koepelkerk. Ondanks het 

slechte weer werd de viering goed 

gezocht. Alle stoelen bezet, 

jongeren en enkele ouderen geknield 

of in kleermakerszit op de grond, enkele staanplaatsen achterin. Dat 

leverde een mooie viering op, geheel in de sfeer van Taizé: samen 

zingen, samen stil zijn, samen bidden.  

 

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 ook stoelen staan, zit 

je bij voorkeur op de grond, dus neem een 

kussen of bidbankje mee.  

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. 

O 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lied
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCML11_-Ao8cCFUvrFAod8BcDkw&url=http://www.stfrancisnewcastle.org.uk/forthcoming-events/taize-service.php&ei=4_PKVYL4LcvWU_CvjJgJ&bvm=bv.99804247,d.d24&psig=AFQjCNHwWG4yiBKJDdFF41fea0G1yB4hyQ&ust=1439450376229929
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIe739DspccCFcO1Ggodt3QMWA&url=http://www.stonechurch.org/news/2004-08.php&ei=L3HMVcfnMcPrarfpscAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNHibZH9rBLB3ZeT0vDcoJBOcgZaIw&ust=1439548072535946
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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. De liturgie is die gehanteerd wordt is die van Taizé. De  

liederen, voorbeden en de lezing zijn dus hetzelfde als in Taizé.   

  

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

 

Volgende Taizé-viering 

De volgende Taizé-viering is op zondag 18 oktober a.s. om 19:30 

uur in de PKN-kerk in Westwoud, Dr. Nuijenstraat 24.  

 

Taizé Westfriesland 

Taizé Westfriesland is een oecumenisch initiatief van PKN en RK-

kerken in de regio Hoorn.  

Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige Facebookpagina of 

mail naar taizewestfriesland@gmail.com 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
mailto:taizewestfriesland@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJCD29_rpccCFYHWGgod5mcMWA&url=http://www.droomkrabbels.nl/home/glitter-bloemen/2/&ei=QnDMVZDaLoGta-bPscAF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNF-JxYJ4aTPPCPBmg49Lzl9e5zw7g&ust=1439547824735718
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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 20 september 2015 
 

bij een van de onderstaande redactieadressen: 

 

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

                          e-mail  inavisserkeep@gmail.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 

              Mevr. Lia Zegers, Dr Nuyensstraat 4, 

              1617KC Westwoud                                      tel. 06-30668014 

              Simon Oudt, Streekweg 368,  

              1616 AS  Hoogkarspel                                  tel. 0228-563346 

              Jaap Klasen, penningmeester/adviseur 

              Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel                   tel. 0228-562601 

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 

 
23 aug 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot,   

 Startzondag, m.m.v The Voice Company en de 

     Verheederijckers 

29 aug 19.00 uur Westwoud, Ds. Marina Slot                                                                                                                            

 Oecumensche Viering, Zanggroep Anima-Mea 

 

04 sept 19.00 uur Hoogkarspel, Meditatievesper,                        

                                   Wilma van Ophem 

06 sept 10.00 uur Westwoud,  

                                                   Ds Annigje de Jong-Idzinga 

13 sept 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot,  

          Oecumenische Viering Ziekenzondag, Avondmaal 

17 sept 09.45 uur Noorderlandhuis,  

                                                   Ds Annigje de Jong-Idzinga 

19 sept 19.00 uur  Hoogkarspel, St Laurentiuskerk,                                

  Ds Marina Slot, Vredesdienst  

20 sept  geen viering 

24 sept 09.30 uur Westwoud, Schoolviering 

27 sept 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot, 

                           m.m.v. Koor Eigenwijs, Breken en Delen 

 

02 okt 19.00 uur Hoogkarspel, Meditatievesper,  

                                                         Pastor Cor van der Spek 

04 okt 10.00 uur  Westwoud, Ds Hendrik Haandrikman 

11 okt 10.00 uur Hoogkarspel, Mevr. Carla Frederiks 

15 okt 09.45 uur Noorderlandhuis,  

                                                        Pastor Cor van der Spek 

18 okt 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot, 

                          Micha-Zondag, m.m.v Piet en Olga Duin,  
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