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Pinksterlied 

 

Als alle hoop vervlogen is 

het leven leeg is door gemis 

waait er de adem van Gods geest 

door huis en hart op ’t Pinksterfeest. 

 

De woorden, tot de rand gevuld, 

spreken zich uit, zo wordt onthuld 

een nieuw refrein, een oud verhaal 

een rondedans in tong en taal. 

 

Het vuur van wat eens is beloofd 

staat als een vlam op ieders hoofd, 

in alle talen wordt verteld: 

de liefde wint voorgoed het veld. 

 

Zij ademen een nieuwe naam, 

die geestdrift raakt ons allen aan, 

met vergezichten eeuwigheid 

binnen de grenzen van de tijd. 

 

Alsof de uittocht nieuw begint, 

de tamboerijn van ver weerklinkt, 

gaan wij op weg, bevrijd voorgoed: 

het wordt een eindeloze stoet. 

 

Als alle hoop vervlogen is 

het leven leeg is door gemis  

waait er de adem van Gods geest 

door huis en hart op ’t Pinksterfeest. 

 
                                                                  Hanna Lam 

                                                  Uit: Open Deur 2005 
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BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

Pinksteren 

Pinksteren, het feest van de Geest, een bijzondere dag is aangebroken 

. 

n het scheppingsverhaal zweeft Gods Geest over de wateren is de 

ruach Jahweh, de geest als adem van God bij het scheppen van alle 

levende wezens aanwezig. Geest én scheppen en creëren  horen bij 

elkaar. 

Als je de geest hebt, dan komt er iets moois uit, dan lukt de vorm en 

past de vorm bij de inhoud. Dan stroomt je creativiteit en 

scheppingskracht, dan wordt datgene wat je maakt, wat je doet, mooi 

en grenzend aan het vol-maakte. Dat is het geschenk van Pinksteren, 

dat de Geest altijd bij je is, dat je er over 

kunt beschikken. En dat er openheid 

mogelijk is dat  - als je dat wilt - je je 

verstaanbaar kunt maken voor veel 

mensen. En dat jij hen kunt verstaan. 

Want Pinksteren gaat ook over taal, over 

communicatie, over de snelheid en de 

kansen van het woord, van de gedachten 

overbrengen aan elkaar. Het gaat over 

bereidheid om elkaar te verstaan, want als 

dat er niet is, kom je nergens. 

Het gaat ook over het lef om te zeggen 

wat je denkt, wat je voelt, wat er in je 

leven belangrijk is. Om je angsten te durven uiten en om je 

persoonlijke overwinningen te benoemen.  

We gaan dit intense feest vieren in Hoogkarspel samen met de  

A Capella groep Anima Mea en ook Renee Campfens op het orgel 

om onze zang te begeleiden. Kom je samen met ons die vruchtbare, 

vrije geest verwelkomen? 

                                                                                        Ds. Marina 

 

I 
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Terugblik op dit voorjaar 

 

n Hoogkarspel hebben we  begin maart genoten van de 

Poëzieviering met prachtige gedichten en eindeloos mooie 

pianomuziek van de jonge Bo de Myttenaere. 

Hij geeft op 12 juni ’s middags een concert in onze kerk in 

Hoogkarspel, hou de publicaties in de gaten, want deze jongen is echt 

een talent. 

 

Met een mooi Seidermaal op Witte Donderdag, met tere zang van 

Manny en Toos, genoten we van elkaar en de rituelen en hebben 

daarna met elkaar naar de Passion gekeken. Op Paasmorgen hadden 

we een feestelijke viering met het koor Ooker uit Hoorn met als 

thema ‘Ik sta op’. 

Op 10 april waren we te gast in Lutjebroek in de kas van Pieter Jong 

en Marianne Soorsma voor een mooie buitenviering met muziek en 

begeleiding door gitarist Marcel Visser. Ook onze stadspastor Esther 

Jeunink had haar bijdrage aan het thema ‘Stad en Land’. 

 

In Westwoud hebben we naast een aantal bijzondere oecumenische 

vieringen, waaraan de oecumenische werkgroepen en het  koor 

Eigenwijs hard aan gewerkt hebben, ook een mooie Palmpasen en 

een zeer grootse Goede vrijdag beleefd. Allerlei dorpsgenoten hadden 

rond de 7 kruiswoorden van Jezus hun muziek uitgekozen en 

vertolkten dat met gevoel en verve op die avond. 

Ook de Schoolviering met Pasen  met leerkrachten en kinderen van 

de Regenboog was goed bezocht ook door ouders en grootouders. 

 

En zoals jullie verderop kunnen lezen, mijn droom is uitgekomen, de 

Herberg in de kerk is geopend en we zullen nog veel maaltijden 

bereiden en met elkaar gebruiken. Binnenkort zijn de kinderen de 

begeleiders van Nicole’s huiskamer bij ons te gast. Omdat we op 

deze manier ook kerk willen zijn voor mensen die zich in een viering 

niet zo thuis voelen. 
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In het najaar gaan we verder met thema-maaltijden met open 

inschrijving, dus let op, als je zin hebt om erbij te zijn. 

 

Intussen zijn we alweer gestart met de Ontmoetingsgesprekken, 

waarbij onze bezoekers/bezoeksters van de bezoekgroep mensen uit 

hun wijk thuis uitnodigen. U bent van harte welkom bij deze dikwijls 

bijzondere en persoonlijke gesprekken.  

 

Voor ieder een hartelijke groet en een mooi vooral warm voorjaar en 

fijne en ontspannen zomer toegewenst. 

                                                                                            Ds.Marina 

 

Viering in de kas 

 

p zondag 10 april was er een viering in de kas van Pieter en 

Martin Jong aan de Horn in Lutjebroek. Het thema was Stad en 

Land.  

Esther Jeunink was uitgenodigd om te vertellen over haar mooie 

werk als straatpastor in Hoorn.  

Marcel Visser zong mooie toepasselijke liedjes bij de gitaar. 

Lutjebroekers, Hoogkarspelaars en Westwouders ontmoetten 

elkaar bij de 

koffie. Het was 

feest! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 
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Opening Herberg 

 

rijdagavond 8 april werd de Herberg van de kerk 

(voormalige pastorie) ingewijd met een gezellig 

etentje voor de ouderen in onze gemeente. 

Met 26 mensen hebben we genoten van een prachtige 3-gangen 

maaltijd, die met liefde was klaar gemaakt door de koks Saskia, Jetze 

en Irma, Joka, Marleen en Loes. De herberg was mooi 'gestyled' door 

Jos en Margreet. De 

maaltijd werd 

opgevrolijkt met 

gitaarmuziek van - 

en liedjes gezongen - 

door Jan Peereboom 

en Arie Oussoren. 

Een droom van Ds 

Marina Slot was 

uitgekomen: want 

samen eten is ook 

een onderdeel van 

kerk-zijn! 

 

 

Startzondag op 28 augustus 2016 10.00 u- 13.00 u  

 

Heb je zin om mee te denken en te praten over de invulling van de 

Startzondag van dit jaar? Geef je dan op bij Ds.Marina of bij Tineke 

Hupkens , Loes Siedenburg of  Margriet Struik. We starten er 

binnenkort mee.  

Muzikale medewerking wordt dit jaar verleend door de band The 

Clue. We komen zo’n twee keer bij elkaar en op zaterdag en de 

zondag zelf zit er werk aan vast. Het is een leuke, vrolijke klus om 

aan mee te werken. 

Ik hoop op veel opgaven!! 

                                                                                     Ds. Marina 

V 
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BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

Op zoek 

 

e zijn in de kerkenraad van Hoogkarspel op zoek naar  

versterking! 

We zoeken voor het pastoraat een ouderling die samen met 

predikante, ouderlingen Loes en Tineke en onze bezoekgroep op 

bezoek gaat bij leden van de gemeente,  bij ziek en zeer, maar ook 

zomaar of bij een verjaardag. 

En we zoeken een penningmeester voor de kerkrentmeesters.  

Als penningmeester hoef je niet per se lid van de kerkenraad te zijn.  

Het zou fijn zijn als je mogelijke kandidaten kent, dat  je hun namen 

noemt bij voorzitter van de kerkenraad Tineke Hupkens en /of scriba 

Loes Siedenburg. 

Denk er eens goed over na misschien weet je iemand die kwaliteiten 

heeft voor de rol van ouderling of penningmeester en tijd genoeg om 

ons team van kerkenraadsleden te versterken. 

 

                                          Mede namens de andere kerkenraadsleden,  

                                                                                            Ds.Marina 

Gesprek voor de zondag 

 

Je bent welkom bij het Gesprek voor de Zondag om mee te praten 

over teksten, muziek en liturgie voor de zondag volgend op het 

gesprek. 

We hebben vaak mooie en intense gesprekken met elkaar! 

 

Hoogkarspel   in de Herberg             

                             6 juli om 16.00 u voor zondag 10 juli 

                           20 juli om 19.30 u voor zondag 24 juli 

                           10 augustus om 16.00 u voor zondag 14 augustus 

 

 

W 
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Van de voorzitter 

 

Bezinningsdag 

p 9 april heeft de kerkenraad een bezinningsdag gehouden in het 

Streekbos bij restaurant IJgenwijs. 

De bedoeling van deze dag is om vooral inhoudelijk met elkaar te 

praten. Hoe sta je in je ambt, waar ondervind je knelpunten, wat 

kunnen we verbeteren? Op de gewone kerkenraadsvergaderingen 

komen we hier vaak niet aan toe. 

Dit keer kwamen we tot de conclusie dat de kerkenraadsleden 

overbelast raken. Het is veel werk voor een kleine groep mensen. 

Daarom vindt u in dit kerkblad ook een brief van dominee Marina om 

namen op te geven van mensen die gevraagd kunnen worden voor 

ambtsdrager. Voorlopig zijn we dringend op zoek naar een 

penningmeester voor het College van Kerkrentmeesters en een 

pastoraal ouderling. Loes en ik komen naast onze taak van voorzitter 

en scriba te weinig toe aan het bezoekwerk dat toch de verbinding 

tussen gemeenteleden en kerkenraad vormt. Het bezoekwerk is ook 

een belangrijke vorm van meeleven met elkaar.  

 

Koffiegroep 

Nu de kerkruimtes vaak verhuurd worden 

draaien de kosters veel te veel uren. Dit kan niet 

zo blijven. Er is afgesproken om een groep 

vrijwilligers te vragen die samen met de ouderlingen en diakenen de 

koffie willen verzorgen bij de vieringen met gastpredikanten. Dit zijn 

vaak toch wat stillere vieringen. We kunnen dit zelf ook doen. 

Inmiddels zijn er al elf mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. 

We zijn in gesprek met iemand die deze groep gaat coördineren. Als 

u het leuk vindt om ook met deze groep mee te gaan draaien dan kunt 

u zich opgeven bij Loes tel. 562601 of Tineke tel. 753817. Vele 

Handen maken Licht werk’ daarnaast is het vaak heel gezellig om 

samen bezig te zijn voor het werk in de kerk. 

 

 

O 
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Koken in de kerk 

 

p Witte Donderdag vierden we voor de derde maal de 

Seidermaaltijd. Het was ook de eerste keer dat we in de keuken 

van de voormalige pastorie konden koken. Het was een hele klus 

want er hadden zich ruim 50 mensen opgegeven voor de maaltijd. 

Maar wat was het gezellig om zo met elkaar het eten schoon te 

maken en te bereiden. Twee dagen is de kookploeg bezig geweest om 

alles in te kopen en voor te bereiden. Voor het schoonmaken en 

snijden van deze maaltijd hadden zij assistentie van Ds Marina, 

Marianne en mijzelf. 

De Seidermaaltijd zelf was weer heel sfeervol. Een mooie liturgie en 

mooie zang van Voces Féminé.  Hartelijk dank aan iedereen die zich 

heeft ingespannen om deze avond te laten slagen.  

Op 8 april was de eerste maaltijd in de Herberg. Dit maal waren onze 

oudere gemeenteleden uit genodigd. Het eten was heerlijk en er was 

gezellige muziek met oude liedjes.  

 

 

Van de kerkrentmeesters 

 

en paar onderwerpen; n.l. de solidariteitskas, de tuingroep en de 

roep om een nieuwe kerkrentmeester.  

 

Solidariteitskas 

 

e enveloppe met daarin de brief en de acceptgiro voor de 

solidariteitskas valt bij u in de brievenbus. In de brief kunt u 

lezen waarom er een solidariteitskas is en het belang ervan. Mogen 

wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee 

aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het 

bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. 

O 

E 

D 
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De tuingroep 

 

e tuingroep is kortgeleden gestart en is 

voortvarend aan de gang gegaan. Alex 

Campfens en Jetze Petter coördineren de 

werkzaamheden. Samen met de kosters 

wordt ervoor gezorgd dat de buitentuin en 

de binnentuinen er goed verzorgd uit 

blijven zien. De binnentuin bij de Herberg moet nog wel op de schop. 

Als er uit de gemeente ideeën zijn over de invulling van dit gedeelte 

van de binnentuin dan horen we dat graag. Door de inzet van de 

tuingroep kunnen de vaste kosten voor het tuinonderhoud drastisch 

omlaag. 

 
 

 

D 
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Aanvulling college van kerkrentmeesters 

 

n het vorige Klankbord heeft al een oproep gestaan voor aanvulling 

van het college. Helaas geen reactie daarop. Dat kunnen we ons 

enigszins voorstellen omdat we eerlijk zijn geweest met het vertellen 

wat je allemaal te wachten staat als kerkrentmeester. Maar, als 

kerkrentmeester sta je er niet alleen voor. Als het college weer 

volledig is zijn we met zijn drieën en doen de werkzaamheden met 

elkaar in teamverband. Zodoende kun je groeien in de 

werkzaamheden als kerkrentmeester. Ook voor ons zijn er af en toe 

nog leermomenten. Dus, nogmaals: HELP! 

 

 

 

  

 

Nieuwingekomen gemeenteleden: 

Dhr. A. Drent, Braamsluiper 10, 1616 HL  Hoogkarspel 

 

Overgeschreven vanuit Venhuizen: 

Mevr:  M.H. May-Klaver, Bovenakker 28, 1616 RV Hoogkarspel 

Dhr:    E. Maij, Bovenakker 28, 1616 RV Hoogkarspel 

Dhr:    R. Maij, Bovenakker 28, 1616 RV Hoogkarspel 

 

Overleden: 

Mevr, Thoma – van de Belt,   Noorderlandhuis op 12-03-2016 

 

Verhuisd: 

Mevr. T.E.B. de Haan, Azalealaan , Lutjebroek naar Stede Broek 

Mevr. Sandstra-Appelman, Kloosterhof 35 naar StedeBroek 

  

Met een hartelijke groet,                      Johan Hupkens, 

ledenadministrateur. 

 

I 

LEDEN ADMINISTRATIE 
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Ik ben omdat wij zijn 

 

Ubuntu is een filosofie uit Zuidelijk Afrika 

gebaseerd op de gedachte dat mensen in de eerste 

plaats verbonden zijn met anderen en niet los van 

elkaar kunnen bestaan. Ik ben mens omdat jij mens 

bent. Ik ben omdat wij zijn. Ubuntu draait om 

toewijding aan anderen. Als je iemand ontmoet, 

zeg je: ‘ik zie je’. En de ander antwoordt: ‘Hier 

ben ik’. Bisschop Tutu zegt het zo: ‘Iemand met 

ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor 

anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet 

bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of 

zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap 

dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel, en 

krimpt ineen wannneer anderen worden 

vernederd of wanneer anderen worden gemarteld 

of onderdrukt’. (Open Deur) 

 

Diaconie 

Het collecte rooster voor de komende maanden 

 

15 mei Kerk in Actie, Pinksterzending.  

Het thema luidt: “Meer jongeren in Rwandese Kerk”. 

In Rwanda verlaten steeds meer jongeren de kerk als zij naar de 

hoofdstad trekken voor studie of werk, of omdat ze willen 

overstappen naar een Pinksterkerk. 

De Presbyteriaanse Kerk wil jongeren bij 

de kerk betrokken houden. 

Daarom biedt de kerk jongeren volop de 

gelegenheid zelf actief te zijn in de kerk, 

bijvoorbeeld door leiding te geven aan 

kerkelijke activiteiten of een 

bijbelstudiegroep te vormen. Zo neemt de 

betrokkenheid van jongeren bij de kerk toe. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSitPhs8XMAhWEWhQKHVtsBG8QjRwIBw&url=http://www.pinkstergemeente-enkhuizen.nl/jeugd02.html&psig=AFQjCNEhdr8TbebkRazbRkY8PKYFPk_myQ&ust=1462622545275315
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Daarnaast helpt de kerk jongeren met een beroepsopleiding of bij het 

starten van een eigen onderneming, zodat de migratie naar de stad 

niet nodig is. De collecteopbrengst is onder meer bestemd voor 

studiemateriaal en jongerenactiviteiten voor ruim 600 jongeren. 

 

22 mei “Stichting Dorcas” in Andijk. 

Deze stichting zorgt dat er kleding, voedsel, speelgoed en andere 

materialen verstuurd worden die voor de mensen nodig zijn in arme 

gebieden van Roemenië, Bulgarije, Mongolië, Egypte en elders in de 

wereld. Zij vervoeren deze spullen met vrachtwagens daarnaar toe 

zodat men er ook zeker van is dat de spullen aankomen waar ze nodig 

zijn. 

Het zijn professionele krachten en vrijwilligers die zich inzetten voor 

deze stichting. De Diaconale opbrengst 

wordt gebruikt voor brandstof voor de 

vrachtwagens. 

Ook nodigt Dorcas ze vrouwen in 

Egypte uit om naar een trainingsveld te 

komen. Onder de vrouwen is er vaak 

sprake van analfabetisme en ze hebben 

weinig zelfvertrouwen. In de training 

werkt Dorcas daarom naast 

landbouwvaardigheden aan hun 

basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven, zelfvertrouwen krijgen 

en sociale vaardigheden. Nadat de vrouwen de cursussen hebben 

afgerond, is het voor hen mogelijk om voor zichzelf te beginnen. Ze 

kunnen bijvoorbeeld een microkrediet krijgen waarmee ze zelfstandig 

een landbouwbedrijfje kunnen starten. 

Dorcas organiseert o.a. vrouwendagen in Zuid-Afrika, Mozambique 

en de Stichting doet nog zoveel meer. 

U kunt dit lezen in de brochures die op de tafel liggen, bij de 

prikborden en in de gang naar de Eredienstruimte toe in de kerk. 

 

12 juni  Baanbreker 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjln-T1ssXMAhUCxRQKHadXD-gQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/beroepen-plaatjes/vrachtwagenchauffeur/vrachtwagen-96003/&psig=AFQjCNFlD-HysVDRUgKkUObEEzA0Hs-89Q&ust=1462622286043624
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19 juni  St. Namasta (Sri Lanka) 

 

26 juni  St. Moldavita (Roemenië) 

 

10 juli  St. Kartini ( Indonesië) 

Doelstelling: Geef de mens geen vis, geef een hengel 

Een toekomst voor kansarme kinderen in en rond de stad Malang op 

het Indonische eiland Java, daar spannen wij ons voor is. De 

doelstelling is om deze kinderen naar school te laten gaan. Kunnen 

lezen en schrijven is dé basis voor een betere toekomst. Wie kan 

lezen en schrijven is in staat zelf de regie over zijn/haar leven te 

nemen. We willen dus geen vissen geven, maar hengels. 

De stichting Kartini ondersteunt op dit moment zo’n vierhonderd 

kinderen. Een druppel op een gloeiende plaat? Zeker niet, eerder een 

steen in de vijver. Het allereerste  kind uit een straat op school is een 

voorbeeld en een enorme stimulans voor anderen. Er is dus toch een 

uitweg uit de armoede!  Bovendien, hulp aan één kind is hulp aan een 

gezin, een familie en uiteindelijk de gemeenschap. 

 

17 juli  Speel-O-Theek, Hoogkarspel 

 

24 juli   Oloonkolin Foundation, Kenia 

 

14 augustus   Zomerzending Kerk in Actie 

                 Onderwijs voor lekenpredikanten op het  

                                                                 Indonesische eiland Nias 

Op het Indonesische eiland Nias leven veel mensen onder de 

armoedegrens. De helft van de bevolking heeft alleen basisonderwijs 

gevolgd. Wie wil studeren, vertrekt naar 

een ander eiland en keert meestal niet 

terug. Kerken kampen hierdoor met een 

tekort aan predikanten. 

De Lutherse Kerk rust predikanten en 

leken op Nias toe om boeiend en 

relevant te preken, maar ook om hun 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigrsy-ssXMAhUDVRQKHat9C_kQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/school/&psig=AFQjCNGJIrNToaNgxZUbHQVeMkpazJYmQw&ust=1462622198348609
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gemeenten voor te gaan in diaconale taken. De kerk helpt gemeenten 

bovendien bij het opzetten van kleinschalige kredietprogramma’s. De 

collecteopbrengst wordt gebruikt voor trainingen en 

toerustingsmaterialen.  

Kerk in Actie hoopt in 2016 de training van 50 predikanten en 70 

lekenpredikanten mogelijk te maken. 

 

 

21 augustus    St. SchuldHulpMaatje, West Friesland 

  

 

 

 

Zacht waait een bries om ons hoofd 

en zacht bewegen de bladeren 

en ik denk aan wat eens is beloofd 

reeds aan de vroege vaderen 

in wind dat vuur deed gloeien 

en vonken als warme regen 

van geloof op deden bloeien 

als teken van vrede en zegen.  

  

 

En met de wind waaide het woord 

in alle talen over heel de aarde 

door de Geest wordt het gehoord 

voor ieder die in zijn hart 

bewaarde 

dat elk mens in Gods verbond 

in rust en vrede mag leven 

door de Trooster die Hij ons zond 

die ons slechts door genade is gegeven. 

 

Egbert Jan van der Scheer 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG8djZtMXMAhWCWhQKHdquBOAQjRwIBw&url=http://clipart.gelovenisleuk.nl/index.php?/category/48&psig=AFQjCNG1QhAm3A-G0hUlCvEnnCRZGme1Fg&ust=1462622739962513
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Pianoconcert Bo de Myttenaere 

 

p 12 juni om 15.00 uur geeft de 16 jaar 

jonge Bo de Myttenaere een concert in de 

Protestantse kerk van Hoogkarspel. Deze 

talentvolle jongen wil zich op deze manier 

graag profileren.  Op de poëziezondag in maart 

hebben we al kunnen genieten van zijn 

prachtige spel. We nodigen u dan ook van harte 

uit om ook deze middag te komen luisteren en genieten van zijn 

prachtige spel.  

Tussendoor is er een korte pauze waarin u een kopje koffie/thee kunt 

kopen. 

Er wordt een entrée van € 5,00 gevraagd. U bent van harte welkom! 

 

                                                                               Tineke Hupkens 

 

o is geboren op 24 februari 2000 in Suwon, Zuidkorea, en door 

zijn ouders ter adoptie aangeboden 

Bo speelt al vanaf zijn achtste jaar eerst privéles bij Frank Kok en 

sinds ruim vijf jaar bij Hans Weenink. 

Bo is de hele dag met muziek bezig, luistert tijdens het douchen, 

ontbijten, lunchen en 's avonds voor het slapen gaan alleen maar naar 

pianomuziek, bij voorkeur van zijn grote idool Lang Lang, een 

chinese pianovirtuoos. 

Bo speelt heel graag Chopin, en Liszt en daarnaast ook Einaudi en 

Yiruma. Deze laatste componisten zijn modern. Einaudi is bekend 

geworden door de filmmuziek in L'Intouchable. 

Juni 2015 gaf Bo zijn eerste pianoconcert, toen alleen voor 

genodigden. Dit jaar een concert voor iedereen, tegen een kleine 

vergoeding. 

Bo heeft inmiddels opgetreden in het Zuiderhavendijk concert in 

Enkhuizen, In Medemblik tijdens een piano-wandeltoer, in restaurant 

Van Dis te Hoogkarspel, en speelt regelmatig in het Amstel Hotel in 

Amsterdam. Bo heeft meegedaan aan Holland’s Got Talent. 

O 

B 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiaq-3JwrnMAhUpB8AKHRGyCEAQjRwIBw&url=http://www.kleurplatenenzo.nl/kleurplaat/kleurplaat-van-piet-piraat/steven-stil-speelt-piano/11375&bvm=bv.121070826,d.ZGg&psig=AFQjCNHFbh6UdNjoVZB0P0_4mMpTt4s3uA&ust=1462214143877272
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Vanwege de lopende uitzendingen mogen we hier nog niets over 

vertellen. 

Daarnaast heeft Bo erg veel plezier in om bejaardentehuizen te 

spelen. Hij heeft hiertoe zelf het initiatief genomen door de regionale 

bejaardentehuizen te e-mailen, en levert regelmatig zijn bijdrage met 

muzikale ondersteuning aan een kerkdienst. 

Bo's allergrootste droomwens, een opleiding volgen aan het 

conservatorium, is ver weg. De minimale vooropleiding is Havo. Bo 

volgt momenteel een vmbo kader opleiding. Mede doordat hij een 

jaar lang dubbel heeft gezien door een plotselinge scheelstand van 

zijn oog. Het pianospelen werd er niet minder door. 

Met één oog afgeplakt bleef hij volhouden om te oefenen. Gelukkig 

is hij in september 2015 geopereerd en ziet hij momenteel weer 

normaal. 

 

Zijn 2e concert staat in het teken van zijn zijn lievelings-

componisten.  

 

 

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

 

Gesprek voor de zondag 

 

e bent welkom bij het Gesprek voor de Zondag om mee te praten 

over teksten, muziek en liturgie voor de zondag volgend op het 

gesprek. 

We hebben vaak mooie en intense gesprekken met elkaar! 

 

Westwoud   in de consistorie              

 31 augustus om 19.30 u voor zondag 4 september 

 

 

 

J 
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Taizé-viering op zondagavond 12 juni in Westwoud 

 

p zondagavond 12 juni a.s. organiseert Taizé Westfriesland de 

tweede Taizé-viering van dit jaar. Deze wordt weer gehouden in 

de PKN-kerk van Westwoud. Aanvang 

19:30 uur. De kerk is vanaf 19:00 uur 

open. 

 

Zoals gebruikelijk heeft de viering een 

meditatief karakter. Taizé-liederen 

worden afgewisseld met stiltes en korte 

teksten. Een oase van rust en bezinning 

in een hectische wereld. 

 

Op zondagmiddag om 15:30 uur is er 

weer een zangworkshop. De voortrekkers van de Taizé-zang oefenen 

dan de liederen die ’s avonds worden gezongen. We hopen dat de 

workshop weer net zo goed bezocht wordt als vorige keer. Iedereen is 

welkom om mee te doen.  

 

Wat is een Taizé-viering?  

Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 45 

minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. 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.  

Hoewel er stoelen genoeg zijn, zit je bij 

voorkeur op de grond, dus neem een kussen of 

bidbankje mee. Taizé is ook ontmoeten; 

generaties, culturen, gelovigen van 

verschillende richtingen en niet-gelovigen 

ontmoeten elkaar. We hopen met de vieringen 

vooral ook jongeren aan te spreken. 

 

O 
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Liederen centraal 

Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn 

korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. 

De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je 

onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als 

meditatief, stil verlangen naar God. Vaak zijn de liederen een of twee 

regels lang.  

  

Wat is Taizé? 

In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé (spreek uit Tèzé) 

waar een broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen trekt. 

Het plaatsje is al tientallen jaren een wereldberoemde pleisterplaats 

van oecumenisch ingestelde, vooral jonge christenen. De 

gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders uit bijna dertig 

landen. Er zijn vele mogelijkheden om over 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 vierde in 2015 haar 75 jarig 

bestaan. 

 

Taizé Westfriesland 
Begin 2015 besloten leden van PKN en RK de handen ineen te slaan 

om meditatieve Taizé-vieringen in Westfriesland te gaan organiseren  

onder de naam Taizé Westfriesland. Gezien de belangstelling gaan 

we daar in 2016 graag mee door. 

   

 

Diaconie, Collecte rooster 

 

5 juni  Werelddiaconaat, kerk in Actie   

            Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld  

Kerk in Actie Werelddiaconaat biedt hulp aan slachtoffers van 

seksueel geweld o.a. in Guatemala.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lied
http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
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In Guatemala wordt ieder uur een meisje slachtoffer van seksueel 

geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. De 

organisatie Refugio wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld 

een halt toe roepen.  

De organisatie biedt slachtoffers psychologische begeleiding en 

juridische hulp. Ook helpt de organisatie hen met (beroeps)onderwijs 

om een zelfstandig bestaan op te bouwen.  

Daarnaast ondersteunt Refugio instanties als de politie en lokale 

overheden om slachtoffers op de juiste wijze op te vangen, te 

begeleiden of door te verwijzen. Tot slot klaagt de organisatie 

misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van 

daders. Met de collecteopbrengst wil Refugio onder meer minimaal 

30 slachtoffers opvangen en begeleiden.  

 

3 juli  Dorkas, Andijk 

 

30 juli  Zonnebloem Westwoud (Oecumenische viering) 

 

7 augustus  Roosevelthuis, zorgvakanties 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0rZ79wLnMAhUGDsAKHRZ2DrgQjRwIBw&url=http://www.tuincentrumdaniels.nl/nieuws/653/kleurplaat-week-van-de-vogels&psig=AFQjCNGNqaj4UJYbnWaBhy6evwfSzhF4Bw&ust=1462213686772732
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VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 
 

Scriba Arjan Plaisier over het Wilhelmus: ‘Het is een lied van 

overgave aan God.’ 

Er zijn weinig volksliederen in de wereld die je met recht en reden in 

een kerkelijk liedboek op kan nemen. Voor het Wilhelmus geldt dit 

wel. In plaats van grote woorden over ‘Neerlands bloed’ of ‘er gaat 

niets boven Nederland’ is het Wilhelmus een nederig lied. Een lied 

van overgave aan God. En tegelijk een lied van verzet tegen tirannie. 

Het vertelt in 16 coupletten van de inzet van Willem van Oranje voor 

een verdrukt volk. Het absolute toppunt is natuurlijk vers 6: ‘mijn 

schild ende betrouwen, zij Gij o God mijn Heer!’. Elke keer als het 

gezongen wordt, krijg ik er kippenvel van. En met mij vele anderen.  

Vertrouwen 

Dit volkslied vertelt waar wij vandaan komen. Het vertelt van de 

geestelijke grondslag van ons volk. Het drukt dankbaarheid uit dat 

een vorst ‘van elders’ zich wilde inzetten voor ‘arme schapen’. Het is 

een lied dat past bij de herdenking van de doden van de Tweede 

Wereldoorlog, die in de voetsporen zijn gegaan van Willem van 

Oranje. Het is een lied van een volk dat weet heeft van offers en 

inzet. Dat weet heeft van een Koning, aan wie alle koningen 

rekenschap moeten geven. Het is tenslotte een lied waarin 

vertrouwen uitgesproken wordt omdat er een God in de hemel is, ‘die 

trouw houdt aan wat zijn hand begon’.  

Gastvrij 

Wij zijn een land met een gedeelde geschiedenis. Zonder die 

geschiedenis geen volk. Het is geen nationalistische geschiedenis. 

Lees het Wilhelmus. Het is geen geschiedenis van ‘wij tegen zij’. Het 

is een geschiedenis die gekleurd wordt door inzet, vertrouwen, geloof 

en liefde. Juist met zo’n geschiedenis kunnen we met ere een plaats 

innemen onder de volkeren. Juist met zo’n geschiedenis kunnen we 

ons open stellen voor de toekomst en een volk zijn dat gastvrij is en 

meeleeft met verdrukten en verdoemden in deze wereld.  

Dankbaar 
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Dit lied kun je bij gelegenheid gerust in de kerk zingen. We zijn als 

christenen ook Nederlanders en mogen dankbaar zijn voor onze 

geschiedenis en herinnerd worden aan onze roeping. Het uit de kerk 

bannen omdat het over Willem van Oranje gaat, vind ik erg 

overdreven. We geloven niet op de maan, maar op de aarde en zitten 

ergens op een stukje aarde. Zo abstract hoeven we nu ook weer niet 

te geloven.  

Er gaan stemmen op om dit volkslied af te schaffen en een lied te 

maken dat bij deze tijd past. Zonder iemands dichterlijke kwaliteiten 

op voorhand in twijfel te trekken, vrees ik dat het een draak wordt. 

Iets over normen en waarden. Of over een blanke top der duinen.  

Ziel 

Een volkslied wordt geboren. In ons geval in het heetst van de strijd 

en onder de druk van de omstandigheden. Houden zo. Een lastig lied 

om te leren voor nieuwkomers? Dat geloof ik graag. Voor dingen van 

waarde moet je nu eenmaal een beetje je best doen. Een lied dat niet 

meer past bij een bevolking die weinig meer met de God van dit lied 

heeft? Je kunt een ziel ergens uithalen, maar je krijgt er niet zomaar 

een ziel voor terug. Ieder die dat wil kan zich desgewenst beperken 

tot het eerste couplet. Voor mij zou het afschaffen van het Wilhelmus 

geschiedvervalsing zijn. En vooral: ik wil geen land zonder hart.  

 

                                             ds. Arjan Plaisier, scriba generale synode 

 

 

Everhard Zwart bespeelt op 14 mei 2016 het mooie orgel in de 

Hervormde kerk in Venhuizen 

 

p zaterdag 14 mei a.s. wordt  het orgelconcert in de Hervormde 

kerk Venhuizen uitgevoerd door toporganist Everhard Zwart, 

telg uit een vermaard geslacht van organisten.  

Everhard Zwart ontving op jonge leeftijd zijn eerste orgellessen van 

zijn vader, Willem Hendrik Zwart - organist van de Bovenkerk te 

Kampen – waarna hij al spoedig deze lessen (koraalspel en literatuur) 

vervolgde bij Feike Asma – organist te Maassluis. Na het behalen 

O 
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van zijn Gymnasium diploma studeerde hij aan het Conservatorium, 

eerst te Utrecht, daarna te Rotterdam, waar hij in 1983 met goed 

gevolg afstudeerde. Hij was sinds 1979 

verbonden als organist aan de 

Gereformeerde Bergsingelkerk te 

Rotterdam. In 1983 en 1984 werd hij 

uitgenodigd om, in respectievelijk 

Rotterdam en Parijs, de internationale 

meestercursussen (interpretatie en 

improvisatie) te volgen bij de bekende 

Franse orgelvirtuoos Jean Guillou. In 1987 studeerde hij bij de Duitse 

organist Günther Kaunzinger te Würzburg (Orgelsymfonieën van 

Widor en Vierne en improvisatie). Daarnaast studeerde hij een aantal 

jaren Muziekwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. 

Zijn eerste orgelconcert gaf hij in de zomer van 1979 in de 

Hervormde kerk te Zandvoort. Zijn internationale debuut als 

concertorganist maakte Everhard Zwart in 1983 te Barcelona 

(Spanje), waarna hij regelmatig concerteerde in verschillende landen 

van Europa. In 1987 werd hij hoofdorganist van de Hervormde 

Nieuwe Westerkerk te Capelle aan den IJssel.   

Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn vanaf een half uur 

voor aanvang in de kerk verkrijgbaar à € 10 – tot 12 jr. € 5 Verdere 

informatie: e-mail: orgel.venhuizen@gmail.com -  

www.zingenenzo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-guyXtL3MAhXFshQKHdVNBYsQjRwIBw&url=http://www.refdag.nl/muziek/gereformeerde_gemeente_krabbendijke_krijgt_nieuw_orgel_1_546833&psig=AFQjCNH7qGwvUOh3kc52guFq7Mw6YOLusQ&ust=1462347732758303
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi73LbQrsXMAhVBchQKHVYXChQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/bazuijnen/lente/&psig=AFQjCNGrPlWioWscm32W2EfxzQiGX6iTbQ&ust=1462621128702448
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Martin Mans & The Martin Mans Formation in Geref. kerk te 

Andijk 

 

p vrijdag 27 mei 2016 zingt The Martin Mans Formation 

(TMMF) o.l.v. Martin Mans in de Gereformeerde kerk aan de 

Middenweg 4 te Andijk. Martin Mans dirigeert The Martin Mans 

Formation, hij begeleidt ze en speelt instrumentale orgelsolo’s.  

 

De twintig zangers van The Martin Mans Formation zingen nummers 

van de door hen uitgebrachte cd, maar ook bekende klassiekers slaan 

ze niet over. 

Het geweldig zingende mannenensemble is 

zo’n tien jaar geleden ontstaan vanuit het 

Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem. 

Martin Mans heeft met zijn ruime ervaring als 

dirigent en organist met veel zorg het 

ensemble samengesteld. Het resultaat is een 

diverse, maar vooral enthousiaste groep geschoolde zangers. The 

Martin Mans Formation levert ieder jaar een waardevolle bijdrage 

aan de kathedraalconcerten van Martin Mans, Jan Vayne en Petra 

Berger en treedt regelmatig op in verschillende televisieprogramma’s 

Organist Martin Mans speelde al eerder meerdere keren in Andijk. 

De in 1965 geboren musicus verzorgde o.a. een daverend 

nieuwjaarsconcert begin januari 2016. Hij geeft meer dan 200 

concerten per jaar in Nederland en Canada en treedt vaak op voor 

radio en tv. Hij is dirigent van o.a. het grote mannenkoor De 

Gouwestem en het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor. Daarnaast 

dirigeert hij de Urker Mans Formatie. Hij is als vaste organist 

verbonden aan de Breepleinkerk in Rotterdam. 

Voor meer informatie:  www.zingenenzo.com 

Het concert begint om 20.00 uur, toegang  aan de kerk € 12,50  tot 12 

jr. € 5. Bij reservering via een mail naar concertgroep@gmail.com 

betaalt u slechts € 10 

Kaarten zijn vanaf 19.15 uur op de dag van het concert in de kerk  

verkrijgbaar.  

O 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiynavLtL3MAhUDvBQKHakuBdgQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/zangkoren/&psig=AFQjCNH2DAp5rXe_lkr1aOsBZpHKIwekhg&ust=1462347863187460
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Bijzondere bijbelexpositie in Sint-Janskerk Gouda 

za 09 april 2016 - ma 31 oktober 2016 

 

anaf 9 april is in de Sint-Janskerk te Gouda de 

bijbeltentoonstelling ‘Het Woord Verbeeld. De Bijbel in glas en 

prent.’ te bezoeken. 

Aanleiding is de 500e verjaardag van Erasmus’ Novum 

Instrumentum, de eerste gedrukte Griekse editie van het Nieuwe 

Testament. De betekenis van deze uitgave is enorm: zij vormde de 

basis van tal van vertalingen, zoals de Lutherbijbel en de 

Statenvertaling. Dit feit wordt daarom nationaal en internationaal op 

vele manieren herdacht. 

Gebrandschilderde ramen 

Het merendeel van de 72 gebrandschilderde 

ramen van de Sint-Jan – vervaardigd in de 16e en 

de 17e eeuw - bevat Bijbelse voorstellingen en 

thema’s. Bekend zijn vooral de glazen van de 

Crabeths met de voornaamste episoden uit het 

leven van Jezus en de apostel Johannes. De 

glazen vormen als het ware een ‘bijbel in glas’. 

Dat heeft geleid tot een tentoonstelling die op 

een bijzondere wijze de betekenis en de invloed 

van de Bijbel belicht.  

Bijzondere collectie 

Een tiental bekende Bijbelse thema’s die op de glazen zijn afgebeeld 

– zoals Jona, het offer van Elia, het bezoek van de koningin van 

Scheba aan Salomo, het Laatste Avondmaal – vormen de basis. De 

gekozen onderwerpen in de glazen worden gespiegeld aan 

geïllustreerde bijbels. Er is een groot aantal bijzondere bijbels te zien 

- afkomstig onder andere uit de collecties van het Nederlands 

Bijbelgenootschap en het Bijbelmuseum te Leerdam – zoals een 

prachtige uitgave uit 1583, met prenten van Vlaamse kunstenaars, 

van Jan Luyken en andere bekende kunstenaars. Het doel daarvan is 

om de Bijbelse beeldtraditie inzichtelijk te maken. Ook zullen enkele 

bijzondere bijbels tentoongesteld worden, zoals de Delftse bijbel. 

V 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTnczjmcDMAhWUHsAKHYu1D9YQjRwIBw&url=http://www.nikhef.nl/~louk/MESKW/generation10.html&bvm=bv.121099550,d.ZGg&psig=AFQjCNHjscV2Up3n1BcjZ9j77PlvhLX4aA&ust=1462443660568165
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Deze bijbel is het eerste gedrukte Nederlandstalige boek dat in 1477 

te Delft werd uitgegeven. 

 
Naast historische prentbijbels worden ook kinderbijbels en een keur 

van hedendaagse bijbels gepresenteerd door verschillende uitgevers 

zoals De Banier, Royal Jongbloed, de Gereformeerde  Bijbelstichting 

(GBS) en Ark Media. Voor het voortgezet en hoger onderwijs is er 

een educatief programma, ontwikkeld door Wycliffe Bijbelvertalers 

Nederland.  

 

 

Fluister het mij in, heilige Geest: 

ik zal het goede denken. 

 

Spoor me aan, heilige Geest: 

ik zal het goede doen. 

 

Verlok me, heilige Geest: 

ik zal het goede zoeken. 

 

Geef me kracht, heilige Geest: 

ik zal het goede vasthouden. 

 

Bescherm me, heilige Geest: 

ik zal het goede nooit verliezen. 
 
toegeschreven aan Aurelius Augustinus 

vermeld in het nieuwe Liedboek 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjom6-YmsDMAhUJLMAKHQuGBTMQjRwIBw&url=http://www.tjittedijkstra.nl/TB.html&psig=AFQjCNGTF1OovklHhNnDhBpJ4o4VkYo81A&ust=1462443883622815
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De redactie wenst iedereen een zonnige zomer toe, 

en als u er op uit gaat, ver of dichtbij, 

fijne dagen en een goede thuiskomst. 

 
 
Vrijwillige bijdrage KLANKBORD 

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

Zoals de laatste jaren gebruikelijk vragen wij u vriendelijk om een 

kleine vrijwillige bijdrage over te maken ter bestrijding van de 

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

Bijna alles wordt door vrijwilligers gedaan behalve het kopiëren. 

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

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

De mensen uit Hoogkarspel-Lutjebroek kunnen hun bijdrage 

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

Kerkvoogdij.  

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

NL37ABNA0843780002 t.n.v. de Kerkvoogdij  

Alvast onze hartelijke dank daarvoor.  

 

                                                             De redactie 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif75mMtb3MAhUFuRQKHSlYDisQjRwIBw&url=http://forum.libelle.nl/forum/cafe-spel/tooskes-plaatjes-en-praatjessite-3/list_messages/44343/9&psig=AFQjCNFPQPIlrbhVrQ12iBntFMCRigmHKg&ust=1462347993595751
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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 7 augustus  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 
15 mei   10.00 uur   Hoogkarspel, Pinksterviering,  

             Ds Marina Slot, m.m.v. Anima Mea, Breken en Delen 

19 mei   09.45 uur   Noorderlandhuis. Ds Marina Slot 

22 mei   10.00 uur   Hoogkarspel, Ds Annigje de Jong-Idzinga 

28 mei   19.00 uur   RK Kerk Westwoud,  

                                                       Oecumenische Viering 

     

03 juni   19.00 uur   Hoogkarspel, Ds Marina Slot,   

      Meditatievesper 

05 juni   10.00 uur   Westwoud, Pastor Jerke de Vries 

12 juni   10.00 uur    Hoogkarspel, Ds Hanneke Borst 

12 juni   19.30 uur    Westwoud, PKN Kerk, Taizéviering 

16 juni   09.45 uur    Noorderlandhuis,  

                                                        Ds Annigje de Jong-Idzinga 

19 juni   10.00 uur   PKN Kerk Venhuizen, Streekviering,  

                                                  Ds Marina Slot en Ds Camarasa 

26 juni   10.00 uur    Hoogkarspel, Pastor Cor van der Spek,  

   m.m.v. Koor Hemelsbreed 

 

03 juli   10.00 uur    Westwoud, Ds Henry Frölich 

10 juli   10.00 uur    Hoogkarspel. Ds Marina Slot,  

                                                           zang van Monique Neefjes 

17 juli   10.00 uur    Hoogkarspel, Ds Annigje de Jong-Idzinga 

21 juli   09.45 uur    Noorderlandhuis, Ds Marina Slot 

24 juli   10.00 uur    Hoogkarspel, Ds Marina Slot 

30 juli    19.00 uur   Westwoud, PKN Kerk, Ds Marina Slot, 

   Oecumenische viering 

 

07 aug    10.00 uur   Westwoud, Pastor Ton Heijboer 

14 aug    10.00 uur   Hoogkarspel, Ds Marina Slot 

18 aug    09.45 uur   Noorderlandhuis, Pastor Cor van der Spek 
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