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Pasen 

 

Het heldere Licht zien 

dat zich losmaakt 

van zal het ooit misschien 

 

De warmte voelen 

van de bevestiging dat het kan: 

Tot leven komen 

zoals het groen dat uit de bomen breekt 

Tot bloei komen 

met alles waarmee je tot de wereld spreekt 

 

De beloning van de hoop 

dat je aan mag zwellen 

als een rivier van liefde 

en overstromen van vreugde 

 

De vervulling van het diep gekoesterde 

verlangen om bemind te worden 

om wie je in alle broosheid bent 

Om van betekenis te zijn 

en iets te betekenen voor een ander 

 

Getroffen worden door het besef 

dat het goed is zoals het is 

Dat de wezenlijke bron 

nooit uitgeput raakt noch vergaat 

De vredevolle blik bemerken 

waarmee wij elkaar kunnen verstaan 

en die zoveel ruimte laat voor een nieuw 

begin 
 

                                         Esther Disveld, Uit: De kracht van kwetsbaarheid. 

                                         Tandem Felix, Wijchen, 2010.  OP2014 
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Overgave als een kind 

 

oen ik mijn jubileum mocht vieren in de Duif op 7 februari, liep 

ik daarna hand in hand met de kleinste van onze familie, bijna 4 

jaar, door Amsterdam. Er klinkt dan zo’n klein stemmetje naast je, 

wat alles vertelt wat van belang is in zo ’n jong mensenleven. 

Over de vriendjes op de opvang, over wat mamma gezegd heeft, over 

de ontdekkingen van die dag en die week en opeens zei ze ‘de lente is 

nog niet jarig’.  

Nou dat gaf een nieuw gespreksonderwerp, want toen gingen we 

kijken naar de planten en de bloemen, de 

bomen en de vogels om ons heen. Hoever 

is alles en wat gaat er nog komen? Een 

klein kind is zo puur in de ontdekking van 

de wereld, dat het een genot is om mee te 

kijken en te luisteren door die kleine 

mensenogen en oren naar wat er eigenlijk 

om je heen is en gebeurt. 

 

 

Afgelopen vrijdagavond hadden we een prachtige oecumenische 

viering van het Wereldgebed met als thema ‘Ontvang mij als een 

kind’. Dat is een ontroerend thema als je er in duikt en echt durft te 

voelen hoe een kind kijkt, voelt en ervaart. We waren met ruim 30 

mensen zeer betrokken bezig. 

 

Op de eerste vrijdag van maart rolt er een golf van  gebed over de 

wereld en neemt ons mee naar landen, culturen en religies die we nog 

niet kennen. Dit jaar stond Cuba centraal.  

Houd je agenda vrij volgend jaar op vrijdagavond 3 maart en kom 

naar onze kerk in Hoogkarspel waar we in verbondenheid met 

mensen in de hele wereld bijeen zijn. En die positieve verbondenheid 

is goed en nodig, want als we elkaar als mensen loslaten zien we 

hetzelfde als wat er elders in Europa gebeurt, waar we de draad kwijt 

raken met elkaar. 

T 
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Ieder voor zich maakt zwak en een individu is niks zonder zijn of 

haar omgeving 

Daarom bindt Jezus ons ook op het hart om te zijn als een kind. 

Ontvankelijk, onbevooroordeeld, open en vol overgave want alleen 

dan is er hoop op verbinding en is er vertrouwen dat je kunt terug 

vallen op een gemeenschap van mensen. 

 

Mogen wij zo de Paastijd ingaan met al die 

verschillende dagen van de Goede week, al die 

emoties van feest op Palmpasen, van het gevoel 

van samen op de Witte Donderdag, het verlies en 

afscheid op Goede Vrijdag en de vreugde van 

Pasen. 

Ik wens ons een mooie tijd toe, want dat wist je 

misschien nog niet: de lente is ook bijna jarig! 

                                                                                         Ds. Marina 

 

 
 

 

 

GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN 
 

De Goede Week  

 

p zondag 20 maart vieren we de 

oecumenische viering  van Palmpasen 

met het thema “Het is feest!” in de RK kerk 

van Westwoud, kinderen zijn van harte 

welkom, want zij mogen in de eerste helft 

van de viering bezig zijn met het versieren 

van Palmpasenstokken en zij komen dan 

halverwege feestelijk binnen in de kerk, een 

intocht vol blijdschap en zó welkom. 

 

O 
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p donderdag 24 maart vieren we ’s ochtends eerst in het kleine 

kerkje van Westwoud de oecumenische Schoolviering mmv de 

Regenboog, haar docenten en leerlingen en Pastoor Eugene 

Jongerden en ds Marina Slot, thema is ‘In het Licht van de Maan’. 

 

p donderdag 24 maart ’s avonds in Hoogkarspel vieren we 

Seideravond, een maaltijd ter herinnering aan de Uittocht uit 

Egypte van het Joodse volk met rituele gerechten en teksten en ook 

als herinnering aan het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn 

vrienden. Muzikale entourage wordt verzorgd door Voces Feminé. 

We beginnen met de maaltijd om 17.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur) 

en gaan door tot half negen.  

Daarna kijken we met elkaar in de kerk naar The passion. 

Opgave bij Loes Siedenburg, Tineke Hupkens en Margriet Bakker-

Struik. 

 

p vrijdag 25 maart is er in de RK kerk van Westwoud een 

bijzondere Oecumenische Vesper om 19.00 uur rondom de 7 

Kruis- 

woorden.  Het koor Eigenwijs en veel jonge mensen zingen life ons 

het lijden door. 

 

p zaterdag 26 maart is er een Oecumenische Viering in het 

Noorderlandhuis om 10.00 uur met Pastor Jules Post en 

Ds.Marina Slot. 

 

p zondag  27 maart in de ochtend om 10.00 uur vieren we het 

Paasfeest met als thema ‘Ik sta op’ Het koor Ooker uit Hoorn 

verleent haar medewerking aan deze viering. Voorganger is Ds. 

Marina. 

 

Gesprek voor de Zondag Hoogkarspel 

Woensdagmiddag 6 april 16.00 uur 

Woensdagavond 11 mei 19.30 uur 

 

O 

O 

O 

O 
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Gespreksgroep Vrouw en geloof 

 

e data dat we bij elkaar komen zijn: 8 april, 13 mei en 10 juni. 

We beginnen om 09.30 uur en stoppen om 11.30. uur. De 

ochtenden staan o.l.v. Ds Marina Slot. Dit seizoen lezen we met 

elkaar het boek: Flexibel Geloven. 

Monique Neefjes is bereid 8 april te komen en met ons te gaan 

zingen! Ook dit belooft een mooie ochtend worden! 

 

 

Gespreksgroep: Open Deur 

 

e gespreksgroep komt op de laatste 

donderdagmiddag van de maand bij 

elkaar tussen 13.30 uur  en 15.30 uur. 
Besproken wordt het thema van het 

actuele nummer van het oecumenische 

maandblad Open Deur. 

Inlichtingen bij Greet Schaaf. Tel. 567297 

 

 

 

 

 

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

Van de voorzitter, 

 

og maar even en het is Lente. Dit jaar konden we al vroeg 

genieten van de sneeuwklokjes, de krokussen en ook de 

narcissen zijn erg vroeg. Er is iemand die al in de laatste dagen van 

januari de eerste narcissen uit eigen tuin in huis had staan. In het 

weekend van Pasen wordt de klok alweer een uur vooruit gezet. 

Een uurtje korter slapen dus, maar wel langer licht. Met Pasen belooft 

D 

D 
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het weer een hele mooie viering te worden. 

Het koor Ooker uit Hoorn zal de viering 

muzikaal opluisteren. 

De kerkenraad heeft ook niet stil gezeten. 

We hebben ons in de afgelopen 

vergadering en de bezinningsvergadering 

gebogen over de manier waarop we 

kunnen bezuinigen. Zo zal het 

tuinonderhoud voornamelijk door een groep vrijwilligers gedaan 

worden. Er zijn ook wat mensen die af en toe wel eens een aantal 

ramen willen zemen. Zie ook de stukjes van Loes en Wouter.  

 

e gaan ook koken in de kerk. De 

diaconie heeft een kookfornuis aan 

de kerk geschonken waarvoor heel veel 

dank. Met de Seidermaaltijd gaat het voor 

de eerste maal gebruikt worden. Er is een 

kookgroep in het leven geroepen die vol 

enthousiasme op 8 april de eerste avond 

‘Koken in de Kerk’ start’. Alle mensen die 

gevraagd zijn, hebben spontaan ja gezegd. 

Wilt u ook hierbij meehelpen of bij de 

andere klussen, geef u op bij Loes of Tineke of bij de 

kerkrentmeesters!. 

 

iaken Lia Zegers heeft ontheffing uit het ambt gevraagd. Lia is 

vol goede moed en enthousiasme aan haar ambt begonnen maar 

in de praktijk blijkt het niet haalbaar te zijn. Er zijn veranderingen in 

haar leven gekomen, ongeveer gelijk met haar bevestiging, die niet te 

voorzien waren.  We zijn in een open en fijn gesprek samen tot de 

conclusie gekomen dat haar drukke baan, de zorg voor haar partner 

en moeder en haar eigen gezondheid niet te combineren zijn met het 

ambt van diaken. De kerkenraad heeft in de vergadering van 11 

februari de ontheffing verleend. We zijn hoopvol gestemd over een 

nieuwe diaken na de zomer. Er zijn gesprekken gaande. We hopen u 

W 

D 
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in het volgende Klankbord al te kunnen vertellen, wie het gaat 

worden. De kerkenraad is verheugd u mee te kunnen delen dat diaken 

Marianne Soorsma heeft aangegeven haar ambtstermijn met een 2e 

termijn te willen verlengen. De herbevestiging vindt plaats op 

Pinksterzondag, Haar 1e bevestiging was ook op 1e Pinksterdag. 

Marianne heeft heel veel bereikt in deze ambtsperiode waarvoor de 

kerkenraad haar zeer erkentelijk is. 

 

p 24 maart vieren we alweer voor de 3e keer de Seidermaaltijd, 

we gaan dit jaar om 17.30 uur aan tafel. De inloop is vanaf 

17.00 uur. Na afloop van de maaltijd kijken we op groot scherm naar 

de live uitzending van The Passion, die dit jaar in Amersfoort is. 

Richard Hupkens verzorgt dit. Natuurlijk kunt u ook alleen aan de 

Seidermaaltijd deelnemen of alleen naar The Passion komen kijken. 

Wilt u zich voor de Seidermaaltijd opgeven bij Loes Siedenburg (tel 

562601), Tineke Hupkens (tel 753817) of Bij Margriet Bakker ( tel 

855145). Als u ervoor kiest om alleen naar The Passion te komen 

kijken, hoeft u zich niet op te geven maar kunt u gewoon komen. 

 

p 21 mei is de jaarlijkse barbecue voor de vrijwilligers, noteert u 

vast de datum! 

Ik wens u een mooi voorjaar en 

hoop u allen te ontmoeten bij de 

vieringen in de Goede Week met 

als hoogtepunt de Paasviering. 

 

                                                                          

Tineke Hupkens 

 

 

 

 

 

 

 

O 

O 
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Van de vergadertafel 

 

 hebt nog de verslagen van de kerkenraadsvergaderingen van 11 

november 2015 en van 3 februari 2016 tegoed. 

 

Vergadering van 11 november 2015                                                                                                                      
Bij de mededelingen wordt door Marina en Loes verslag gedaan van 

de bijeenkomst die deze middag werd gehouden met enkele mensen 

van de RK Kerk. De week erna komen er 180 vluchtelingen tijdelijk 

in de sporthal, beide kerken willen wat betekenen voor deze groep 

mensen. We bespreken de mogelijkheden.  

We bespreken de vieringen rondom kerstmis. 

Op de website zal het ANBI stuk geplaatst worden. Tineke zal zitting 

gaan nemen in het Breed Moderamen van de Classis. Op 8 april 

houden we een bezinningsdag. De leden van de bezoekersgroep 

zullen de kerkbalans 2016, vergezeld van een begeleidende brief, 

weer rond gaan brengen in januari.  

Het College van Kerkrentmeesters meldt dat zij akkoord gaan met de 

geboden prijs per vierkante meter van de strook grond aan de 

noordkant van de kerk die de burgerlijke gemeente wil kopen. Het 

gebruiksrecht aan de oostzijde moet blijven bestaan. 

De Herberggroep / kookgroep gaat opgestart worden. We zullen 

vragen of Joka en Sietze van Gosliga, Jetze en Irma Petter en  Saskia 

van Buren hieraan mee willen doen. Het nieuwe fornuis, dat in de 

keuken van de Herberg geplaatst zal worden, wordt in januari 

geleverd. De maaltijd voor de Seiderviering in maart zal op dit 

fornuis gekookt gaan worden.  

Het College van Diakenen meldt dat de burgerlijke gemeente geen 

subsidie meer geeft aan de Stichting Stimuleringsfonds. De subsidie 

gaat nu naar Stichting Leergeld. Dat betekent dat Stichting 

Stimuleringsfonds stopt met het geven van een extra bijdrage voor 

kinderen tot 18 jaar van gezinnen die het financieel moeilijk hebben.  

De Gemeente stopt met de samenwerking van de gezamenlijke 

kerken van de Gemeente Drechterland. Unaniem hebben de 

U 
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gezamelijke kerken besloten door te gaan met dit fonds voor 18-

jarigen en ouder. 

We worden uitgenodigd door Ds Marina om haar 25-jarig 

ambtsjubileum bij de Duif bij te wonen op 7 februari.  

 

Vergadering van 3 februari 2016                                                                                        

 

eze  vergadering staat in het teken van de financiën. Er wordt 

een overzicht gepresenteerd van inkomsten en uitgaven waaruit 

blijkt dat de uitgaven structureel groter zijn dan de inkomsten. We 

brainstormen met elkaar hoe we dit tekort kunnen opvangen. Punten 

waarop direct bezuinigd kan worden zijn: inperking van het ramen 

wassen, inperking van het tuinonderhoud door de hovenier, hiervoor 

worden vrijwilligers ingezet (een aantal mensen heeft zich al 

aangeboden, wilt u ons meehelpen, geef u dan op bij iemand van de 

kerkenraad). Liturgieën gaan gebeamd worden. 

Tijdschriftabonnementen en de jaarlijkse barbecue gaan betaald 

worden door het College van Diakenen. We realiseren ons dat dit 

onvoldoende soelaas biedt, maar we zijn ook een levende kerk die 

zich wil openstellen voor activiteiten midden in de gemeenschap, een 

kerk, die een sociale en spirituele functie heeft, dit kost veel geld aan 

personeel. Natuurlijk komen we deze vergadering niet met een kant 

en klare oplossing, dit wordt vervolgd.      

                                                                     Loes Siedenburg 

 

 

Toezeggingen Kerkbalans 2016 

 

ind januari is de actie Kerkbalans 2016 gestart. Nadat de 

antwoordstroken waren opgehaald kon het resultaat worden 

opgemaakt. 

Wat is tot nu toe dit resultaat? Een kort overzicht: 

Er is aan 140 pastorale eenheden/deelnemers kerkbalans gezonden, 

daarvan hebben inmiddels 82 pastorale ervan een toezegging gedaan 

voor een totaal bedrag van € 7845,- . 

D 
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Dat houdt in dat we van 58 pastorale eenheden/deelnemers of 

helemaal niets hebben gehoord of dat er wel is toegezegd, maar geen 

bedrag ingevuld. We hopen dat de u/jij die nog geen toezegging heeft 

gedaan dit alsnog doet zodat de kerkenraad samen met Marina Slot 

door kan gaan op de ingeslagen weg. 

 

Als we naar de gemiddelde toezegging 

kijken mogen we met dankbaarheid 

vaststellen dat veel van onze leden ons 

ruimhartig financieel ondersteunen. 

Toch zijn we er nog niet. Er zal hard 

gewerkt moeten worden om het gat in 

de begroting niet te groot te laten 

worden. 

 

                                                                             De kerkrentmeesters. 

 

Wie wil het College van Kerkrentmeesters komen versterken? 

 

it klinkt als een oproep en dat is het ook. Met het vertrek van 

Egbert Russchen als kerkrentmeester (zijn ambtstermijn zat er 

op) hebben we dringend aanvulling van ons college nodig. 

 

Wat is de taak van het college? 

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële 

middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van 

diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft 

de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit 

tenminste drie leden. 

 

Wat zijn de taken van een kerkrentmeester? 

Een lid van het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de 

materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de 

gemeente te scheppen en onderhouden. Dit gebeurt door: 

 

D 
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- het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de   

begroting en de jaarrekening; 

- het zorg dragen voor de geldwerving; 

- het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere 

activiteiten van de gemeente; 

- het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 

- het beheren van de financiën van de gemeente; 

- het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als 

werkgever; 

- het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het 

belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek; 

- het beheren van de begraafplaats bij Bessie in Lutjebroek; 

- het beheren van de archieven van de gemeente. 

 

Naar wie zijn we op zoek? 

Zoals u het bovenstaande kunt lezen is het werk van de 

kerkrentmeester zeer veelzijdig. Het zwaartepunt ligt wel bij de 

financiële kant van het werk, maar daarin krijgt het college 

professionele ondersteuning van een administratiekantoor. Daarnaast 

hebben de kerkrentmeesters een belangrijke invloed ten aanzien van 

het beleid hoe de verschillende ruimtes in het kerkgebouw (de 

kerkzaal, de consistorie en de herberg) multifunctioneel ingezet 

kunnen worden en dat met verhuur nog wat inkomsten gegenereerd 

kunnen worden. 

 

Wie voelt zich geroepen om het college te komen versterken? 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de beide ouderling-

kerkrentmeesters. 

 

De contactinformatie is te vinden op de laatste bladzijden van dit 

Klankbord of op de website van de kerk. 

 

                                                             College van Kerkrentmeesters 
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Beste mensen. 

 

ier weer berichten van de Diakenen. 

In de eerste plaats willen wij een ieder die ons rondom de Kerst 

heeft geholpen met de kerstattenties voor de 75+, de kerstattenties 

voor de vrijwilligers en voor de mensen met een minimum inkomen 

en de vluchtelingen in Hoogkarspel, hartelijk danken.  

We hebben van verschillende gemeenteleden en instanties een 

bedankkaart of email gekregen, erg leuk. 

De Kerstattenties voor de mensen boven de 75 jaar in Hoogkarspel en 

Lutjebroek komt te vervallen omdat wij geen adresgegevens van deze 

mensen krijgen van het Gemeentehuis Drechterland. 

Dit wordt bepaald door de Wet Privacy. 

 

We hebben weer het collecterooster voor u. 

 

13 maart Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat.  

n het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 80.000 mensen 

van 135 nationaliteiten. De helft van hen is 

eerstegeneratieallochtoon. Velen kunnen de Nederlandse taal niet 

spreken en verdwalen in het woud van instanties. Daarnaast is er 

armoede en uitval op scholen. Sinds september 2010 staat midden in 

de Bijlmer het diaconaal oecumenisch centrum “Stap verder” dat 

wordt gedragen door 6 kerkelijke gemeenten in Zuidoost. “Stap 

verder” heeft een spreekuur, verwijst mensen naar instanties en biedt 

taallessen. Voor € 30,00 kan er een nieuw lesboek worden gekocht. 

Maar vooral is het centrum “Stap verder” een plek midden in de wijk 

waar de kerken diaconaal present zijn in de samenleving. Voor 

mensen die anders nergens terecht kunnen. 

 

 

27 maart, 1e Paasdag, Stichting Amahoro, Stichting in West 

Friesland voor Burundi. 

H 
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mahoro is de roepnaam van een Diaconale stichting die zichzelf 

omvormde tot een kleinschalige stichting. Het is een groetwoord 

in Burundi en betekent “Vrede”. 

Doel van deze stichting is het financieel mogelijk en moreel steunen 

van projecten welke worden opgezet door de Hope Family 

Ministries, stichting in Burundi. 

De stichting ondersteunt financieel het onderwijs voor zoveel 

mogelijk weeskinderen uit de stad Bujumbura in Burundi. 

Ze zorgt ervoor dat iedereen in Burundi toegang kan krijgen tot het 

internet via een internetcafé. 

Ze geven van Micro-kredieten voor weduwen in Burundi en houden 

aidsconferenties. 

Ze bieden hulp en stimuleren wederzijds begrip tussen inwoners van 

Burundi en West-Friesland. 

 

10 april, Villa Pardoes. 
en grote villa, geplaatst in Kaatsheuvel in Noord Brabant, met 

allerlei aanpassingen, professionele krachten en vrijwilligers om 

het zieke kind en het gezin een onbezorgde week vakantie te geven. 

Een jaarverslag van Villa Pardoes met foto’s kan u vinden op de tafel 

van de Diaconie in de gang naar de Eredienstruimte in de kerk. 

 

17 april, “Vrienden van het Noorderlandhuis”. 
iermee worden extra attenties betaald voor de inwoners van het 

verzorgingstehuis “Het Noorderlandhuis”. Bedankbrief van hun 

met uitleg waar het geld van de Diaconale donatie is besteed  hangt 

regelmatig aan het prikbord in de gang van de kerk. 

 

24 april, Nicole’s Huiskamerproject in Bovenkarspel. 

icole’s Huiskamerproject is een project waarbij er in een 

huiskamer in een eengezinswoning kinderen en jongeren na 

schooltijd, worden opgevangen met gedragsproblematiek. Daarbij 

kan u denken aan kinderen en jongeren met een vorm van Autisme en 

of ADHD e.d. 

A 

E 

H 

N 
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Nicole is dit project gestart met haar partner in de huiskamer van hun 

woning. Zij heeft hiervoor een opleiding gedaan. Zij zag en ervaarde 

hoe positief dit kleinschalige project in huiselijke kring voor de 

kinderen en jongeren werkte. 

Haar partner overleed helaas en Nicole dacht te moeten stoppen. Een 

bevriende vrouw heeft haar toen bijgestaan omdat duidelijk was 

geworden hoeveel behoefte er was en nog steeds is aan deze 

kleinschalige opvang. De kinderen en jongeren worden bij Nicole 

volledig professioneel begeleid en ondersteund door 2 professionele 

krachten en een paar dames die vrijwillig bij Nicole werken. 

Het is een warm en daadkrachtig project die in deze tijd van 

bezuinigingen van de zorg, de Diaconale steun van ons zeker nodig 

heeft. Brochures hierover vindt u in het rek tussen de prikborden in 

de gang naar de Eredienstruimte van onze kerk. 

Tot zover het collecterooster van deze maanden. 

Rest mij u te vertellen dat er vanaf 1 maart nieuwe folders over de  

 

Stichting Stimuleringsfonds in Drechterland  
tichting Stimuleringsfonds wordt nog steeds gesponsord door de 

gezamenlijke kerken in Drechterland. Vanaf 1 maart liggen de 

nieuwe folders over Stichting Stimuleringsfonds in Drechterland in 

de kerken en het gemeentehuis te Hoogkarspel. 

Het gemeentehuis doet hier vanaf 1 januari 2016 niet meer aan mee. 

De Stichting helpt vanaf dit jaar de mensen wonende in Drechterland 

die het financieel moeilijk hebben, vanaf 18 jaar en ouder aan een 

jaarlijkse bijdrage voor een abonnement op b.v. de bridgeclub of een 

zwembad, een schilderclub e.d. Het doel van de stichting is dat ook 

mensen die het financieel moeilijk hebben mee kunnen doen aan een 

sociaal leven, niemand hoeft worden buiten gesloten. 

-We hebben een fijne samenwerking gekregen met de P.C.I. van de 

R.K. Parochie in Lutjebroek en het Diaconaal Bestuur van de R.K. 

Parochie in Hoogkarspel waarbij o.a. “de Voedselbank in West 

Friesland”  meer aandacht krijgt van de gezamenlijke kerken maar 

ook “de Baanbreker” in Enkhuizen. Inmiddels zijn er, op verzoek van 

S 
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de coördinator van de Voedselbank, pakjes mix voor nasi, bami, 

spaghetti en macaroni afgeleverd bij Voedselbank West Friesland. 

-In de 2e week van maart zijn er weer 60 pakken Pampers naar de 

Voedselbank West Friesland  gebracht. 

Het plan is om iedere maand een thema te hebben om benodigdheden 

voor de Voedselbank te verzamelen. 

Deze maand is het thema “Ontbijt”. De vraag gaat naar Hagelslag, 

Chocopasta, Pindakaas en Jam.  

Als u producten hebt voor de 

voedselbank dan kan u die in de 

daarvoor bestemde kist leggen. De 

kist staat bij de voordeur van de 

kerk. Alvast erg bedankt voor uw 

inbreng van de producten. 

-De afgevaardigden van de 

Diaconie van beide kerken hebben 

een gesprek gehad in het Gemeentehuis van Hoogkarspel. Daar 

hebben we gesproken met wethouder Ten Grootenhuis en 

beleidsmedewerkster Marinda Vriend. 

Aan ons werd duidelijk gemaakt dat er mensen zijn die tijdelijk 

financieel tussen wal en schip raken. Ons werd gevraagd of de 

Diaconieën een vangnet kunnen worden voor deze mensen. Ook 

werd er navraag gedaan over een mogelijk “Postadres” voor inwoners 

van Drechterland die door omstandigheden hun huis uit moeten. 

We gaan 9 maart gezamenlijk met Marinda Vriend naar Anita 

Kamperman van “Het Leger des Heils” in Bovenkarspel. Zij zijn een 

“Postadres” voor de inwoners van Stede Broec die op straat komen te 

leven/ te staan. 

Wij willen graag meer informatie hierover krijgen van Anita. Wordt 

vervolgd. 

Tot zover de berichten van de Diaconie. 

                                                   Wij wensen u prettige Paasdagen toe. 

                                                    Hartelijke groet. Marianne Soorsma. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdmry9pLTLAhUmD5oKHVzXBxgQjRwIBw&url=http://www.surfsleutel.nl/content/8-11/weten/jijenik/gezondheid/ontbijten&psig=AFQjCNHzdlugIAm_hV_Hj25Owz4dxMx5UA&ust=1457636239231216
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LEDEN ADMINISTRATIE  
 

Nieuwingekomen gemeenteleden:  

Als gastleden  

Mevr.T.J.J.M. Bregman-Burtner, Kosterij 20 1616 PK, Hoogkarspel  

Dhr. N.M. Bregman, Kosterij 20 1616 PK Hoogkarspel  

 

Vanuit de gemeente Aalsmeer  
M.E. Stolk, Lobeliastraat 46, 1616 XL Hoogkarspel  

J.J. Stolk – van Urk, Lobeliastraat 46, 1616 XL Hoogkarspel  

M.E. Stolk, Lobeliastraat 46, 1616 XL Hoogkarspel (zoon)  

J.J.. Stolk, Lobeliastraat 46, 1616 XL Hoogkarspel (dochter)  

 

Verhuisd:  
Mevr. Stratingh v.d. Kuil, Overstoep Hoogkarspel naar Medemblik.  

 

Uitgeschreven:  
M.A. Kedde, De Koren 14, 1616 SG Hoogkarspel  

Dhr. Verzaal, Ranonkellaan 21 Hoogkarspel  

Dhr. Dijkhuijsen, Lobeliastraat 46, Hoogkarspel  

 

Met een hartelijke groet, Johan Hupkens, ledenadministrateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtuIHsp7TLAhWMJ5oKHeWEBwgQjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/clipart-vectoren/bediende.html&bvm=bv.116573086,d.ZWU&psig=AFQjCNHEsSItYmEJm2WyxArebu6v4c61HQ&ust=1457637058551632
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Vol leven 

 

Nog even 

en hij zit weer beneden 

opz’n tak, 

die grote bonte specht, 

 

holle dode tak – 

maar vol leven 

wanneer hij 

er met z’n snavel 

vurig tegen aanroffelt. 

 

Luid bonst z’n hart, 

z’n diepste gevoelens 

slaat hij eruit, 

 

er moet een vrouw, 

er moet bemind, 

er moet een nest. 

 

Bewogen resoneert 

de holle dode tak, 

tak vol leven. 

 

Nog even 

en alles staat in bloei. 

 

Hans Bouma 

uit: Een hart vol woorden 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwichr2UqbTLAhUEJpoKHetZDkEQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/338262621988893751/&psig=AFQjCNENFyLYs4HvsGVfYFggO720DHbibQ&ust=1457637513436452
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BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Toezeggingen actie Kerkbalans 
De kerkenraad wil alle leden bedanken voor de giften ten behoeve 

van de actie kerkbalans 2016. 

Er is door jullie een bedrag van 3800 euro toegezegd!! 

 

 
Verbouwing kerk: 
Deze toezeggingen kunnen we als kerk goed gebruiken. 

Er zijn namelijk plannen om dit jaar of begin 2017 de vloer van de 

kerk te renoveren en sanitair(toiletten) aan te brengen bij de entree 

van de kerk. 

Hiervoor is een bouwcommissie in het leven geroepen om deze 

plannen vorm te gaan geven. 

Deze bouwcommissie bestaat uit Sipke de 

Vries, Dirk Stam en Patric de Vries. 

De bouwcommissie zal worden begeleid 

door Bouwadvies Noord-Holland in 

samenspraak met de monumentenwacht 

Noord-Holland. Financieel zal een en 

ander ook nog worden gesubsidieerd door 

het Nationaal Restauratiefonds in de vorm 

van de BRIM subsidie. 

Via het klankbord houden we u op de hoogte van de vorderingen van 

de verbouwing. 

Voor vragen met betrekking tot de "verbouwing"  kunt u mailen of 

bellen met Patric de Vries. patricdevries@pknwestwoud.nl 

 

                                                                              Vriendelijke Groet, 

                                                                                     Patric de Vries  

 

mailto:patricdevries@pknwestwoud.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY5K6e-bHLAhWiJJoKHRfsBssQjRwIBw&url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-construction-worker-project-manager-cartoon-illustration-supervisor-checking-list-two-versions-pen-image31241845&psig=AFQjCNGNLnQOVlCvrEaMuzJ7VvbdWNd1Qw&ust=1457555803901850
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Collecten Diaconie 

 

Zondag 20 maart: 40 dagentijd Noodhulp Kerk in Actie 

 

Zondag 3 april: Stichting Merakel 

 

Zondag 1 mei: missionair Werk, Werk en Kerkgroei 

 

Help de nieuwe kerk in Hilversum 

itamine G in Hilversum is een van de pioniersplekken van de 

Protestantse Kerk. Het is een jonge geloofsgemeenschap die 

aansluiting zoekt bij de buurt en zich openstelt voor buitenstaanders. 

Buiten de diensten om ontmoeten de leden elkaar thuis om samen te 

eten, te bidden en te kijken hoe ze in de buurt kunnen laten zien wat 

leven met God betekent. Daarom organiseren ze bijvoorbeeld 

buurtmaaltijden, een laagdrempelige manier om met elkaar in 

gesprek te gaan en er te zijn voor mensen die alleen zijn. Pionier ds. 

Gerard Kansen ziet dat mensen opbloeien en eenzaamheid wordt 

doorbroken. 

De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken als 

Vitamine G en ondersteunt ze van harte. Met uw bijdrage aan de 

collecte helpt u deze en andere pioniersplekken om als kerk op een 

vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt. 

 

 

 

 

Terugblik 

 

p zondag 6 maart ging mevrouw Ina Broekhuizen-Slot voor in 

de dienst. Het was niet de eerste keer voor haar in Westwoud. 

Ze beloofde bij haar vorige dienst in Westwoud: “Als ik hier weer 

voorga dan weer doen we het in het Westfries”. En zo geschiedde. 

Een goed gevulde kerk en een mooie dienst met prachtige liederen. 

V 

O 
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Waarvan sommige gezongen werden door mevrouw Tiny Vlaar-

Irgolitsch. 

Voor diegenen die niet bij deze bijzondere dienst aanwezig waren 

volgt hier de tekst van een van de gezongen liederen en een verslag 

van hoogkaspelaar Klaas Musman op Facebook. 

 

 

Maar toch…… ( wijze: Uit vuur en ijzer, zuur en zout) 

 

D’r benne zurge dag an dag 

gien mens die weet hoe’t lope mag 

met oorlog en met stroid om macht 

de vrede loikt verloren. 

Maar toch is ’r altoid weer 

een stem die praat van ommekeer 

al loikt ok ’t leven sweer 

d’r wordt een kind geboren. 

 

D’r benne vrage en verdriet 

een mens die echt gien reddeing ziet 

die douf is voor een houpvol lied 

de liefde loikt verloren. 

Maar toch is ‘r weer nuw licht 

en komt ‘r weer een bloid bericht 

dat geeft je den beter zicht 

al wul je-n-’t maar hore! 

 

D’r benne nachte lang en swart 

den skuile trane in je hart 

den staan je heêl allien, verward  

de hoop die loikt verloren. 

Maar toch is ‘r woin en broôd 

van God voor mense, kloin en groôt 

het leven wint van de doôd 

as korrels in het koren 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBx7u89LHLAhXHQZoKHcRoAC8QjRwIBw&url=http://www.pkndieren.nl/avondmaalscatechese-2016/&psig=AFQjCNG25gOu0b8YSBUyvLlrTOHuwm9Xuw&ust=1457554672757735
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Aarsom met de wiele 

 

at ben ik ok zômaar d'rs weest. Ik hew te kerk weest. Ik most d'r 

wel voor nei de bure, heél in Westwoud, deér was venochend 

een (protestandse) kerkdienst die in 't westfries geven werd. Ik hew 

deér ok nag een deél Roigers zien, dat, deervan mag dut hier wel 

denk ik zômaar. Ina Broekhuizen-Slot dee de dienst loide en dat dee 

ze zômaar wel pitteg. 'T viel moin niet of. Ze het nag pitteg preekt ok, 

't ging over dat we allegaar welders met de wiele aarsom gaan benne 

en dat d'r den welders iemand of iets is die je 'n douwtje geve moet 

om een are kant uit te gaan. Op de foto van 't boekkie weer de tekste 

in staan, de foto is zôwat 100 jaar oud en je kenne zien dat de 

bouwers ok aarsom met de wiele gaan benne, zô word 't nou niet 

meer dein. Tiny Vlaar was d'r ok en zaai deed baai de lietjes 't eerste 

stukkie zôdat waai wiste hoe 't most en deernei mocht alleman 

meezinge. Nei ofloup werde 

we nag om een koppie nood 

en zô was 't zeker gien 

verloren ochend. 

 

 

 

Klaas Musman op de 

Facebookpagina van 

Protestantse Gemeenten 

Hoogkarspel en Westwoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
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Impulsdagen Vrouw & Geloof 2016 

 

p 1 april en 8 april organiseert de Oecumenische Werkgroep 

Vrouw & Geloof Noord-Holland weer 

haar impulsdagen. Dit jaar is het thema 

‘Kansen keren’ en gaat het over omgaan met je 

levenslot. Ieder van ons heeft in haar leven 

momenten waarop ze zich afvraagt: ‘Is dit het 

nou?’ ‘Is dit het leven dat ik me had 

voorgesteld?’ Gegarandeerd dat het anders is 

verlopen dan ooit gedacht. 

Dat gold ook voor de vrouwen die Chagall op 

bijgaand schilderij heeft afgebeeld uit het 

Bijbelboek Ruth. Het lot heeft Naömi en haar schoondochters Ruth 

en Orpah zwaar getroffen. Zij hebben daarin geen keus, maar alle 

drie gaan zij daar wel anders mee om. Met alle consequenties van 

dien voor hun toekomst. 

Wat betekent dit verhaal voor ons? Hoe gaan wij om met wat het lot 

ons brengt? Op de Impulsdagen van 2016 laten wij ons door deze 

drie vrouwen inspireren. In het programma een inleiding van José 

van Sante, workshops met bibliodrama, medigese, het tekenen van 

levenslijnen en tot slot een gezamenlijke viering. Als u dit ook 

aanspreekt, bent u van harte welkom! 

Hoorn (Kapel Dijk & Duin). Op beide dagen wordt het zelfde 

programma uitgevoerd. 

10.00 -16.00 uur (koffie en thee v.a. 09.30 uur) 

soep, fruit, drinken) 

-Holland en 

belangstellenden van buiten. 

Informatie en aanmelding bij Cora ten Wolde (Werkgroep V&G NH) 

telefoon. 0229-842544 of cwolde@ziggo.nl 

O 
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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 1 mei  2016 
 

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 

              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   

 

             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: NL88ABNA084.37.08.565    

            

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 
       17 mrt 09.45 uur Noorderlandhuis,  

                                                         Ds Annigje deJong-Idzinga 

20 mrt 09.30 uur Westwoud, St Martinuskerk,  

                                    Oecumenische Palmpasenviering,  
                                Ds Marina Slot en Pastoor Eugène Jongerden 

24 mrt 09.45 uur Westwoud, Oecumenische Schoolviering, 

                Ds Marina Slot en Pastoor Eugène Jongerden 

24 mrt 17.30 uur Hoogkarspel, Witte Donderdag,  

                                            Ds Marina Slot, Seideravondviering,  

                            m.m.v. Voces Féminé, aansluitend The Passion  

25 mrt 19.00 uur Westwoud, RK Kerk, Ds Marina Slot,  

   Oec. Goede Vrijdagvesper  
                   met livemuziek van jongeren rond de 7 kruiswoorden 

26 mrt 10.00 uur Noorderlandhuis, Oec. Paaswake,  

                                              Ds Marina Slot en Pastor Jules Post 

27 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, Paasviering,  

           Ds Marina Slot, m.m.v. Koor Ooker, met Breken en Delen 

01 apr 19.00 uur Hoogkarspel, Meditatievesper 

03 apr   9.30 uur Westwoud, RK Kerk,  

                           Diaken Hans Bruin, met de Herman Finkersmis 

10 apr 10.00 uur Lutjebroek, Open Luchtviering in kas 

                 aan de Horn, Ds Marina Slot, m.m.v. Marcel de Vries 

17 apr 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Louise Kooiman 

21 apr 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina Slot 

24 apr 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Piet Meijer 

24 apr     10.00 uur     Lutjebroek, Nicolaas, Ds Marina Slot,                 

                                   Oecumenische Viering 

01 mei 10.00 uur Westwoud, Ds Luuk van Loo 

04 mei 19.00 uur  Hoogkarspel, Dodenherdenking,     

                                   Oecumenische Werkgroep 

08 mei  Geen viering! 

15 mei 10.00 uur Hoogkarspel, Pinksterviering
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