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Van alle welgeschapen dingen 

 

Van alle welgeschapen dingen 

willen wij nu vrolijk zingen, 

wel de meest van deze vier: 

aarde, water, wind en vuur. 

 

Op aarde mogen mensen wonen 

tussen hout en groen van bomen, 

waar de wijde akkers zijn, 

bij het brood en de wijn.  

 

Het water en de malse regen 

geeft de aarde heel veel zegen 

en de boten op de zee 

dragen al haar vruchten mee. 

 

De vlugge wind kan niemand vangen, 

maar de lucht is vol gezangen, 

in de wind daar is het feest, 

God is goed voor ons geweest. 

 

En daarom gaf Hij nog op aarde  

om de warmte te bewaren 

vuur dat in de oven brandt,  

liefde van de overkant.   

 

 
                       Tekst: Tom Naastepad 

                            Melodie: Jan Raas 

                            Gezang 980 uit het nieuwe Liedboek 
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Nazomeren en start van het nieuwe seizoen 

 

n de natuur ruik je de geur van vochtige aarde, de dahlia's staan in 

volle bloei en het nazomeren is begonnen.  Bramen 

zijn rijp, de heide bloeit uitbundig, allemaal tekenen 

dat de zomer voorbij raakt. En als de kermis in Hoorn 

en Westwoud gevierd zijn, is het echt over. Als we na 

veel herfstige dagen al het gevoel hebben gehad dat 

de zomer begonnen was dit jaar. Voor hen die ver 

weg zijn geweest naar de zon en weer heelhuids teruggekeerd zijn: 

fijn dat jullie weer terug zijn. We hebben je gemist. Er zijn velen die 

niet in de zomer wegtrekken of helemaal niet meer op reis gaan en 

voor hen is de zomer lang en stil.  Gelukkig komt de reuring weer 

terug. En we krijgen nog mooie zonnige en warme dagen. Over twee 

weken start het seizoen weer met de Startzondag, mooie vieringen en 

bijzondere activiteiten. We blijven elkaar ontmoeten in de kerken van 

Westwoud en Hoogkarspel en op andere plekken waar we kerk 

kunnen zijn, de kas in Lutjebroek, het erf van een boerderij, de tuin 

van de pastorie en bij u thuis. Want kerk is overal waar mensen 

samenkomen in liefde en gemeenschap. Ik wens ons allen weer alle 

goeds toe!   

           

                                                                                       Ds Marina 

 

 

Startzondag 

 

p zondag 28 augustus vieren we de Startzondag van het nieuwe 

seizoen, om 10.00 uur een mooie viering rondom het thema: 

de weg van de liefde,  mmv de band The Clue en na de koffie met 

wat lekkers allerlei muziek ‘binnen en buiten’ door pianist Bo de 

Myttenaere, muziek en zang van Marcella en Fabienne 

Beemsterboer, een groep Congolese jongens en meisjes en 

troubadour Marcel Visser. Van 10.00 uur tot 13.00 uur is er van alles 

te doen voor jong en oud. Je bent van harte welkom! 

I 

O 
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Gesprek voor de zondag overdag! 

 

m het gesprek voor de zondag ook voor ouderen toegankelijk te 

maken en ds. Marina wat te ontlasten wat betreft avondwerk,  

gaan we het gesprek voor de zondag verplaatsen naar overdag, in 

Hoogkarspel op woensdagmiddag om 16.00 uur en in Westwoud naar 

de donderdagmorgen. 

Plaats Hoogkarspel: de Herberg. Tijd: 16.00 u- 17.30 u 

Plaats Westwoud: bij Margriet Bakker-Struik thuis, Alexanderstraat 

13, Westwoud. Tijd: 10.00  u-11.30 u 

 

Westwoud:  donderdagmorgen 1 september  voor zondag 4 

september 

Westwoud: donderdagmorgen 15 september voor zondag 2 oktober 

Hoogkarspel: woensdagmiddag 19 oktober voor zondag 23 oktober  

 

Westwoud: Inspiratieavond oecumenische vieringen op 26 oktober 

om half 8 in de PKN kerk 

 

Westwoud: donderdagmorgen 3 november voor zondag 6 november 

Hoogkarspel: woensdagmiddag 16 november voor zondag 20 

november 

Westwoud: donderdagmorgen 1 december voor zondag 4 december 

 

Hoogkarspel: woensdagmiddag 4 januari  15.00 u voor zondag 8 

januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 
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BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

In memoriam Gerda Vriend- de Vries 

 

p 7 augustus is thuis overleden aan de Hyacintenlaan 13, Gerda 

Vriend- de Vries in de leeftijd van 65 jaar. Zij was echtgenote 

van Ton Vriend en moeder van Donnie, Suzanne en Jan. Opgegroeid 

in Enkhuizen in een groot gezin met veel zussen, was ze jong 

getrouwd en verhuisde ze naar Westwoud. Ze heeft daar in de 

Schakelstraat gewoond. Gerda verhuisde daarna naar Hoogkarspel, 

Hyacintenlaan en  daar werden de kinderen groter en hertrouwde zij 

met Ton Vriend. 

Helaas kreeg zij, na borstkanker 20 jaar geleden, in het begin van dit 

jaar een uitgezaaide vorm van longkanker. Ze was een fiere, 

bijzonder vrouw en moeder, ze had diepgang en je kon over veel 

dingen met haar praten. Ze stond altijd klaar voor jong en oud om te 

helpen, te steunen. 

Ze speelde accordeon, aquarelleerde en was creatief. 

Veel te jong is zij overleden en wat zullen niet alleen 

Ton en de kinderen, maar vele andere haar missen. In 

een drukbezochte afscheidsbijeenkomst in de 

protestantse kerk werd haar leven geschilderd in de 

kleurigheid die zij had, passende levensliederen klonken en lieve 

verhalen en mooie herinneringen maakten het portret van Gerda 

compleet.  Ikzelf heb de mooiste gesprekken met Gerda mogen 

voeren, dank je wel Gerda voor dit cadeau zo aan het einde van je 

vruchtbare leven. 

                                                                                          

                                               Ds. Marina 

 

 

 

 

 

O 
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De Herberg is open  

 

a een eerste diner op 8 april voor de ouderen in onze gemeentes, 

gaan we nu echt van start. Op de derde vrijdag van de maand is 

er een lekkere maaltijd te verkrijgen in de Herberg met een 

toepasselijk thema. Voor een vrijwillige bijdrage of wat je het waard 

vindt. De ene keer voor een besloten groep 

zoals de vrijwillige brandweer of de groep 

van Nicole's huiskamer. De andere keer 

open voor iedereen, met een thema en lekker 

eten. Op 21 oktober ben je welkom voor een 

zeemansetentje met bijpassende verhalen en 

muziek. Op 16 december is het kerstdiner 

met een kerstverhaal en samen kerstliedjes 

zingen. De aanvangstijd is 17.00 uur dan 

beginnen we met een borreltje en daarna 

eten. Als je gehaald en gebracht wilt worden, kan dat ook. Opgave bij 

Loes Siedenburg. Maximum aantal 20 personen.   

 

 

Van de voorzitter 

 

p het moment dat ik dit schrijf, zitten we nog midden in de 

zomervakantie.  Bij het uitkomen van dit blad is de vakantie 

bijna voorbij en beginnen maandag 29 augustus de scholen weer. 

Op 12 juni hebben we na de viering een korte gemeentevergadering 

gehouden waarin het college van diakenen 

en het college van kerkrentmeesters een 

toelichting hebben gegeven op de 

jaarrekeningen 2015 en de 

meerjarenbegrotingen 2015 – 2019. Het 

was wel jammer dat er zo weinig 

belangstelling vanuit de gemeente hiervoor 

was.  

 

N 

O 
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Er zijn niet veel activiteiten in de zomermaanden. Toch gebeurt er 

achter de schermen veel. We zijn druk bezig met het 

activiteitenboekje en de voorbereidingen voor de Startzondag op  

28 augustus. Dit belooft weer een hele mooie viering te worden. The 

Clue luistert de viering muzikaal op. Na de viering 

maakt een aantal jongeren muziek.  Bo de Myttenaere 

zal op de piano spelen, Marcella en Fabiënne Kiekens 

gaan voor ons zingen en misschien speelt Marcella 

ook wel een stukje op de harp. Er zijn vier Congolese 

jongeren die zingen en dansen. Er is koffie en aan het 

einde van de ochtend een broodje.  Ds Marina vertelt 

elders in dit blad uitgebreider over de Startzondag. 

Voor onze dominee is het zeker geen rustige periode want helaas, 

zowel in Westwoud als in Hoogkarspel, een aantal ernstig zieke 

gemeenteleden. We hebben ook afscheid moeten nemen van een paar 

gemeenteleden. Op donderdag 11 augustus hadden Wouter Kunz en 

ik het jaargesprek met de dominee. Dit is een verplichting die door de 

synode is opgelegd. Het was een open en prettig gesprek. In de 

eerstvolgende kerkenraad zal een aantal punten die in het gesprek 

naar voren zijn gekomen worden besproken. We hebben afgesproken 

dat we het jaargesprek gelijk laten lopen met het kerkelijk jaar en niet 

meer per kalenderjaar. Het kerkelijk jaar loopt van september tot en 

met augustus. Het is logischer en  voor de dominee veel makkelijker. 

Ze kan het jaarverslag en het werkplan dan in de zomermaanden 

maken in plaats van in de drukke november of decembermaanden. Je 

hebt dan het overzicht van een heel jaar en niet van twee halve 

kalenderjaren. 

De kerkenraad hoopt heel veel mensen te kunnen begroeten op de 

Startzondag. Laten we er met elkaar weer een mooi kerkelijk jaar van 

maken. 

                                                                                 Tineke Hupkens 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI3aatk8HOAhWFWRoKHXaLA2cQjRwIBw&url=http://blog.seniorennet.be/ad/archief.php?ID%3D553792&psig=AFQjCNEOHM3k26ssUkEauheScz3XtSwcJQ&ust=1471272469875890
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De tuingroep (vervolg) 

 

oals in het laatste Klankbord reeds werd vermeld is al weer enige 

tijd geleden de zogenaamde “tuingroep” opgestart om er voor te 

zorgen dat de (buiten)tuinen rond de kerk en de binnentuinen er goed 

uit zien. 

Deze tuingroep bestaat uit 7 leden te weten 

(op alfabetische volgorde van achternaam: 

- Alex Campfens  

- Pieter Jong 

- Jaap Klasen 

- Frans v.d. Kuil 

- Freek Nijenhuis 

- Simon Oudt 

en de schrijver van dit artikel: Jetze Petter 

We hebben een enthousiaste groep leden, 

waarvan een aantal veel verstand van tuinieren heeft, maar, wat nog 

belangrijker is, we hebben allen de wil om de tuinen er optimaal uit 

te laten zien. 

We begonnen met een werkschema van elke eerste zaterdag van de 

maand, maar die afspraak bleek  al gauw onhoudbaar, omdat in de 

zomerperiode alles zo snel groeit, dat we al gauw overgingen op een 

schema van eens per 14 dagen (ook op zaterdagmorgen). 

Ook hebben we afgesproken dat, wanneer iemand niet kan komen dit 

geen probleem is, want we hebben ons weliswaar gecommitteerd, 

echter, als je niet kunt dan kom je gewoon niet.  

We beginnen ’s morgens om 9 uur met een kop koffie en bespreken 

wat we op deze zaterdagmorgen zullen 

gaan doen. 

De heren kerkrentmeesters komen zo nu 

en dan een kopje koffie meedrinken en 

blijven op die manier “feeling houden” 

met de voortgang van de 

werkzaamheden. 

Z 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir5PfHk7fOAhXHuxQKHUeJAgMQjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/illustration/tuinman.html&psig=AFQjCNFMldZWBdkNWFR5PFp-LfMua67kKg&ust=1470928948776763
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_xZuoqcHOAhWCtBoKHQ4FAscQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/koffie-en-thee/kopjes-koffie-114912/&bvm=bv.129422649,d.d2s&psig=AFQjCNHCGZSK708Ll5D5vUR4UWEh0P-poQ&ust=1471278402225246
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Ook kunnen ze op die momenten, indien nodig, hun wensen kenbaar 

maken. 

De tuingroep heeft het idee dat we, na een aantal maanden gewerkt te 

hebben, de (buiten) tuinen er goed uitzien maar dat we (alhoewel we 

er al veel aan hebben gedaan) aan de binnentuinen nog het nodige 

werk moeten verrichten.  

 

 

Diaconie Hoogkarspel-Lutjebroek. 

Het collecte rooster voor de komende maanden. 

 

21 augustus Schuldhulpmaatje. 

Schuldhulpmaatje is een initiatief van de kerken en een verhaal van 

hoop en perspectief. Het werk van professionele hulpverleners wordt 

niet overgenomen, maar er wordt persoonlijke ondersteuning 

geboden en samengewerkt met de Gemeentelijke Sociale Dienst en 

andere maatschappelijke organisaties. 

Wat is de meerwaarde van een maatje? 

Een betrouwbare, speciaal opgeleide- en 

gecertificeerde hulpverlener neemt de tijd 

om te luisteren, te helpen bij het invullen 

van formulieren of geeft ondersteuning 

bij telefoongesprekken met schuldeisers. Preventie staat hoog in het 

vaandel. U kunt ook aankloppen voordat u schulden heeft. De 

verantwoordelijkheid wordt niet overgenomen, maar men laat de 

aanvrager in zijn of haar waarde. Ook is er goede nazorg na de 

afhandeling van de schulden. Schuldhulpmaatje wordt financieel 

mogelijk gemaakt door subsidies, donaties van de kerken en 

plaatselijke collecten. 

 

 

28 augustus Stichting Logeerhuis  Merakel. 

Dit logeerhuis is gevestigd in de oude pastorie van Lutjebroek en is 

bedoeld voor kinderen met een beperking. Deze vragen vaak extra 

aandacht en zorg van ouders,  verzorgers en andere gezinsleden.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBpLLblbfOAhWGWBQKHYLvC7kQjRwIBw&url=http://www.osseveld-woudhuis.nl/page/16/?option%3Dcom_fireboard%26func%3Duserlist%26Itemid%3D44%26orderby%3Dname%26direction%3DDESC&psig=AFQjCNEaJAuLekmQvNH-KZEBSQV7v8rjuw&ust=1470929541559343
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Ervaren wordt dat het vaak problematisch is om het kind bij vrienden 

en bekenden te laten logeren. In het logeerhuis kan een kind in een 

gezellige- huiselijke omgeving logeren. Dit onder begeleiding van 

deskundige mensen met ruime ervaring op het gebied van speciale 

aandacht en zorg. 

 

 

 

11 september Stichting Zonnebloem Hoogkarspel en Lutjebroek. 

Bij de Stichting Zonnebloem draait alles om mensen. Iedereen heeft 

behoefte aan gezelschap. Maar met een lichamelijke beperking, bent 

u misschien vaker alleen thuis dan u zou willen. 

Jaarlijks genieten veel mensen van de bezoekjes van de vrijwilligers 

en de uiteenlopende dagjes uit. Deze worden georganiseerd door de 

lokale afdelingen. Met uw donatie steunt u de activiteiten van de 

Zonnebloem.  

 

 

 

 

 

 

18 september Kerk in Actie Vredesweek. 

Kerk in Actie geeft in Nederland en over de hele wereld steun aan het 

werk van lokale hulporganisaties en kerken, om mensen tot hun recht 

te laten komen en om perspectief te bieden. 

Zoals u weet zijn in de plaatselijke gemeenten dozen vol met 

postzegels, ansicht- en geboortekaartjes  ingezameld. Vrijwilligers 

hebben alles vervoerd, uitgezocht  en gesorteerd om 

het materiaal uiteindelijk te kunnen verkopen op 

beurzen voor verzamelaars en aan handelaren. De 

opbrengst in 2015 is totaal Euro 23.996. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv996slLfOAhVBaxQKHW3dA2MQjRwIBw&url=http://www.ssk-stuurloos.nl/nieuws/2337/&bvm=bv.129389765,d.d24&psig=AFQjCNHL-SR8sqigeYuKNVcIkxo4RiW1lQ&ust=1470929156866298
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIwuCqlbfOAhWFvBQKHZ-CCuEQjRwIBw&url=http://www.leverjegsmin.nl/waarom-verkopen-via-ons.php&psig=AFQjCNGw9Q8OLde405wnq7Oz7A6g20Jnhg&ust=1470929410640439
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Ook worden oude mobieltjes en cartridges verzameld .Deze worden 

verkocht aan een bedrijf die ze recyclet of 

opnieuw vult. In 2015 was de opbrengst 

Euro 2085.85. Blijft u meesparen? In  de 

kerk staat een speciale kist waar u deze 

materialen in kunt doen. 

 

 

 

25 september Speciale actie van : Kerk in Actie. 

De kerken in en rond Syrië hebben het moeilijk. Na de vijf jaar 

durende burgeroorlog zijn meer dan 12 miljoen mensen op drift. 

Meer dan 70% van de kerkleden is gevlucht, weg van geweld, 

armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met 

vluchtelingen. De kerken in het Midden-Oosten houden hun deuren 

open en bieden mensen hulp d.m.v. voedselpakketten en onderdak. 

Ze delen wat ze hebben, maar de rek lijkt er uit te zijn. Veel meer 

vluchtelingen kunnen zij niet bergen, toch houden de kerken stand, 

soms tegen beter weten in.  Ons gebed en onze steun zijn hard nodig, 

zodat zij het vol kunnen houden.  

Daarom komt er een speciale actie in de week van 18 tot en met 25 

september. Doet u ook mee?  

Samen zijn wij de Kerk in Actie. Om daar aan uiting te geven hopen 

wij deze week geld in te zamelen voor de kerken in Syrië, Libanon en 

Jordanië. 

Kerk in Actie roep u op om een 

extra collecte en eigen acties te 

organiseren. Als hoogtepunt van de 

actieweek, organiseert Kerk in Actie 

op 24 september een wereldwijde 

wake. Een dienst waaraan de kerken 

in Syrië, Libanon en andere landen 

zullen deelnemen.  

Laten we ons aansluiten als teken van Hoop en Verbondenheid. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH1vr2lLfOAhXHzRQKHflzAccQjRwIBw&url=https://bosjananne.wordpress.com/page/5/&psig=AFQjCNHkQYwJTZNzpPXwNb251gs_YIQhCg&ust=1470929237246799
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6i6rcksPOAhUBEhQKHbS_CTQQjRwIBw&url=https://drum4sudan.wordpress.com/organisatie/&psig=AFQjCNF2YfhacazvcQlEFKC4SfVb0sGClg&ust=1471341030419915
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BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

In memoriam Loures  Bakker 

  

p  9 augustus is thuis in zijn geliefde huis aan de Wentelaar 13 

in zijn slaap overleden Lou Bakker in de  leeftijd van 93 jaar.  

Lou en zijn broer Piet opgegroeid op een boerderij in Oostwoud 

waren al jong hun moeder verloren en vader hertrouwde met de 

moeder van onze Ma Boelis.  Ze gingen wonen op de boerderij van 

Boelis op ‘de hoek’. Piet en Lou en Ma werden 

broers en zus. Wat ook echt zo was. Ze gingen 

voor elkaar door het vuur. Toen hij trouwde met 

Hiltje Hoekstra gingen ze wonen op de Ouwedik. 

Lou kreeg met zijn Hiltje drie prachtige 

kinderen: Bertha, Aukje en Cees. 

Van de Ouwedik verhuisden zij naar  de boerderij op ‘de hoek’, om 

jaren later te verhuizen naar dr Nuijensstraat 47, de boerderij waar 

Cees en Dora nu wonen. Ondanks zijn hartproblemen overleefde Lou 

zijn Hiltje, die overleed in 2003. Zij woonden toen al aan de 

Wentelaar 13, het mooiste huis van Westwoud zoals Lou zei.  

Het geslacht Bakker breidde zich uit en wat was hij trots met de 

achterkleinkinderen die werden geboren. Hij heeft altijd zelfstandig 

gewoond en heeft zelf leren koken omdat het bestelde eten van 

Tafeltje Dekje voor hem te weinig was als gezonde eter.                                             

Dochter Bertha, zus Ma Boelis en kleindochter Laura  hebben tijdens 

de crematie prachtige en lieve verhalen verteld, begeleid door mooie 

muziek. En misschien was de mooiste muziek wel de 

vogeltjesmuziek omdat Lou zo kon 

genieten van alle vogels in zijn tuin.  

 

                                                                                                                

Ds.Marina 

 

 

O 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNsd3-h8HOAhXF1RoKHSLuCk0QjRwIBw&url=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-koe-i17365.html&psig=AFQjCNHIiOUZPIBPaz11w9gnIChrrk-1Zg&ust=1471269289025182
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG85rmiMHOAhXChRoKHYXoBg8QjRwIBw&url=http://www.tuincentrumdaniels.nl/nieuws/653/kleurplaat-week-van-de-vogels&psig=AFQjCNG4GYT-oungYFniATBdvqgS6kEeDg&ust=1471269523807711
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College van Kerkrentmeesters Westwoud-Binnenwijzend 

 

Verwarde man in de kerk 

ijdens onze vakantie op 31 juli omstreeks 10:00 uur hoorde de 

oppas van ons huis geschreeuw bij de voordeur van de kerk. Er 

stond een man op de voordeur te bonken. Ilona had keurig een briefje 

voor Ety, de oppas, opgehangen wie ze kon bellen als er wat bij de 

kerk was. Ety belde vader Sipke op om te vertellen dat er een 

vreemde man op de deur van de kerk stond te bonken, want ze durfde 

zelf, verstandig genoeg er niet heen te gaan. 

Vader Sipke liep op dat moment met moeder Aafke in het 

Singelenbergpark en liep met gezwinde spoed naar de kerk. Bij de 

kerk aangekomen, zag hij een totaal vernielde voordeur. Na even 

twijfelen liep hij de kerk in en trof in de kerk achter de piano een 

boze verwarde man aan. 

Dappere Sipke sprak de imposant uitziende jongeman 

aan en vroeg wat hij in de kerk moest. De man 

antwoordde dat het de vijfde zondag was en dat de 

kerk dan open zou moeten zijn en dat hij nu zelf maar 

de deur had opengemaakt. De man had ook de 

paaskaars al aangestoken. 

Sipke vertelde de man vervolgens dat hij de kerk 

moest verlaten. De man antwoordde hierop dat Sipke 

zelf maar weg moest gaan en terug naar de camping 

moest. (Sipke was immers in zijn korte broek). Sipke vertelde de man 

dat hij NU weg moest gaan en zijn gegevens moest geven, want de 

deur van de kerk was ernstig vernield. Woest reageerde de man en 

schreef op een door Sipke snel gepakt papiertje zijn gegevens en 

vertrok.Meteen belde Sipke de politie en deze kwam al snel ter 

plaatse om de situatie te bekijken. De gegevens die de man had 

opgeschreven klopte. De politie kende de man. De politie kon de man 

’s middags al aanhouden. De schade van de kerk loopt tegen de 2000 

T 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjtqGFkcPOAhXD7RQKHbFOBA8QjRwIBw&url=http://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/hercules/hercules-0001/&bvm=bv.129422649,d.d24&psig=AFQjCNFgvM-0HzMkW5xCaHPJjfljAdFBtg&ust=1471340557737694
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euro en dit zal door de dader moeten worden vergoed. Dit zal bij zijn 

terechtzitting onderwerp van gesprek zijn. 

Zondag 7 augustus 2016, Ilona en ik zijn net 

terug van vakantie in Zuid-Frankrijk. Een 

gezellige kerkdienst onder leiding van Ton 

Heijboer wacht ons. Ik check nog even het 

geluid en loop terug in de richting van de 

klapdeuren en in de klapdeur staat een mij 

onbekende man met lang sluik haar, maar wel verzorgd. Hij heeft fel 

blauwe ogen en kijkt rond in de kerk. Ik spreek hem aan en geef hem 

een hand (in mijn achterhoofd had ik natuurlijk al een idee met wie ik 

te maken had). Ik vraag hem of hij de dienst wil bijwonen. 

Tegelijkertijd hoor ik mijn vader achter mij fluisteren ”dat is ‘m”. 

De man zegt mij dat hij weer gaat en dat hij even kwam kijken of de 

kerk nu wel open was. Ik loop met hem mee richting de uitgang. Ik 

zeg hem: “ Je was hier vorige week ook al geweest zeker?”. De man 

zegt mij, dat hij vorige week zelf de kerk al even had opengemaakt  
en dat hij blij was dat de kerk nu wel open was.  Ik zeg: “goed dat je 

er bent!”  Ik dacht: nu komen zijn excuses, maar dat was niet de 

reden van zijn komst. Hij wilde weten of de kerk nu wel open was, 

anders had hij mogelijk de kerk wel weer “opengemaakt”.  De man 

vroeg mij nog wat de kosten waren voor het 

repareren van de deur, hij zou er misschien 

wel voor verzekerd zijn, vertelde hij. Ik 

vertelde de man dat ik dat nog niet wist, maar 

inmiddels weet ik dat door het splijten van de 

deurstijlen er nieuwe moeten worden gemaakt 

in de timmerfabriek en dat dit tegen de 2000 euro gaat kosten. 

De man verlaat de kerk en wenst me een fijne dienst toe! Ik zeg 

“Bedankt”. 

Op dat zelfde moment komt onze Diaken Cor de Greeuw de kerk 

binnenlopen die de laatste woorden van de man had opgevangen. 

Cor vraagt: “Nieuw lid?” Ik zeg tegen Cor: “Nou ik denk het niet”. 

Vader Sipke en Ety bedankt voor jullie kordate optreden! 

                                                        

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiBt4DqlrfOAhWBtxQKHTXGDJEQjRwIBQ&url=http://www.corneliuskerk-limmen.nl/Limmertoren/rond de limmer toren nr 5.pdf&psig=AFQjCNHGVhAIE3OzyN4st04R5owDCccxSg&ust=1470929782095987&cad=rjt
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Stand van zaken Restauratie kerkvloer, verwarming  en Isolatie. 

 

e monumentencommissie Noord-Holland heeft de plannen voor 

de bovenstaande restauratie goedgekeurd. De bouwcommissie 

(bestaande uit Martijn Brandjes van Bouwadvies, Sipke, Dirk en 

Patric) moet nu alleen nog beslissen na deskundig advies van een 

specialist op dit gebied over welke verwarming en wat voor soort 

infrarood panelen er moeten komen te hangen en dan kan de 

aanbesteding beginnen. 

 

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2015 

 

e jaarrekening 2015 van het CvK ligt ter inzage in de kerk.                                                                     

Voor vragen hierover kunt u terecht bij Patric de Vries 

                                                                                 
                                                                              Was getekend,   

                                                                                    Patric de Vries 

 

Collecte diaconie, zondag 4 september:  

 

Collecte Missionair Werk en Kerkgroei:  

Help de nieuwe kerk in Zeist 

 

e pioniersplek ’Buurtvrij’ in Zeist, 

initiatief van de Oosterkerk, wil 

kwetsbare mensen in de wijk bijstaan met praktische hulp. Ze werkt 

daarin nauw samen met het inloophuis, de voedselbank en het 

repaircafé. De problematiek van de wijkbewoners varieert van  

werkloosheid en dakloosheid tot eenzaamheid, verslaving en 

schulden. Pionier Walter Willigenburg staat als buurtpastor naast 

deze mensen. “Mensen die hier komen, voelen dat we integer zijn en 

geven ons hun vertrouwen.”  Steeds meer mensen weten Buurtvrij te 

vinden. 

D 

D 

D 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFy97PpcHOAhXDWxoKHekRDzIQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/marjaschox/godsdienst/&psig=AFQjCNGUZF1vRB6Ona76pSWLr8AzJ4Q1Rg&ust=1471277398479253
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De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken 

zoals Buurtvrij in Zeist.  Met de opbrengst van de collecte steunt de 

Protestantse Kerk deze en andere pioniersplekken om op een 

vernieuwende manier zichtbaar te zijn in de samenleving.   

 

Taizé-viering op zondagavond 9 oktober in 

Westwoud 
 

p zondagavond 9 oktober a.s. organiseert 

Taizé Westfriesland weer een Taizé-

viering 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 met weinig gesproken woord en duurt ongeveer 

50 minuten. Taizé-liederen worden afgewisseld met stiltes en korte 

teksten. Een oase van rust en bezinning in een hectische wereld. 

Taizé is ook ontmoeten: generaties, culturen, gelovigen van 

verschillende richtingen en niet-gelovigen ontmoeten elkaar.  

 

Wat is Taizé? 

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

waar de broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen trekt. 

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.  

 

Voorafgaand aan de viering is er op zondagmiddag om 15:30 uur 

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. 

                                                            Nynke Mol, Taizé Westfriesland 

O 
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VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 
 

Vakantietijd 

 

e leven in samenleving waarin veel mensen uit hun evenwicht 

zijn. We rennen, hollen haasten om het bij te benen en hebben 

het gevoel tijd tekort te komen. Zelfs in de vakantietijd die er aan 

staat te komen, is het  "ik moet dit en ik wil dat nog doen". We zijn 

alsmaar bezig, druk, druk, druk en we kunnen moeilijk de rust vinden 

om echt van  alles te genieten. 

Toch is vakantie bij uitstek een periode om te onthaasten, te 

ontspannen, rust te nemen, en te ont-moeten. 

Om nauwe en zinvolle contacten te onderhouden met de mensen die 

dicht bij je staan. 

Om je te bezinnen op de schoonheid van 

de schepping, op de bloemen en planten, 

de bergen, de rivieren en beken, de 

aarde met al haar pracht. De vogels in de 

lucht en de vissen in de zee. De bossen 

en duinen, de zon  en de regen.  

Om te genieten in de stilte als je alleen 

bent, om jezelf te ontmoeten, in het 

diepste van je ziel. Of om het samenzijn 

met anderen. 

Gewoon in je stoel, of op je 

bed...gewoon eens niets doen dan enkel om je heen kijken. Om 

zomaar eens te mijmeren over je leven en wat daarin van waarde is 

voor je. Om er kracht uit te putten. 

Er zijn momenten in een mensenleven waarop je merkt dat veel 

mensen leven met een overvolle agenda en jij niet of niet meer. Door 

bepaalde omstandigheden of door bewustzijn kun je tot besef komen 

dat je geen slaaf meer bent van de klok-tijd en het gehaast: bovendien 

als je ouder wordt gaat vanzelf alles iets langzamer. 

W 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYsZ-zmLfOAhVJvBQKHc8sCZAQjRwIBw&url=http://www.megaveelkleurplaten.nl/toonthema.php?thema%3Dnatuur en milieu&psig=AFQjCNHYmA0B2u_7NienDUcvgUTgm85n9w&ust=1470930161617846
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Dan ontmoet je hopelijk mensen die zich niet gek laten maken door 

die hectiek van alledaagse drukte en gejaag. 

Ont-moeten is loslaten van verwachtingen. Ontmoeten is niets 

moeten. 

Je openstellen voor onverwachte wendingen van het leven en je 

erover verwonderen. 

 

Iedere dag zit vol met ontmoetingen, als je ze maar wil zien. 

Daarvoor dien je goed uit te kijken, het heeft te maken met in het 

moment kunnen zijn. Het moment vol aandacht waarnemen. 

Dan ben je zelfs in staat om 'verre reizen' te maken: jouw eigen blik 

geeft je toegang tot diep in je binnenste. De manier waarop je kijkt 

naar je leven is als het ware je paspoort voor de onbekende oorden 

die je bezoekt. Je mag ze met ontzag begroeten en je mag in mildheid 

ermee bevriend raken. 

In  de komende vakantieperiode wens ik je toe welke 'reis' je ook 

maakt, dat je mag genieten van de ontmoetingen. Geniet van wie 

luistert naar jouw verhaal, geniet van wie voor je zorgt. En mocht je 

zelf reizigers ontvangen, wens ik je toe dat je hen echt mag ont-

moeten. 

 

                                                                                Cor van der Spek 

 

Uit Diaconia: 

 

et is zomertijd, tijd om een boek te lezen. Ik lees het boek van 

Rodaan al Galidi, een Irakese vluchteling-schrijver, Hoe ik 

talent voor het leven kreeg. Hij beschrijft hoe het was om in 

Nederland te komen, om negen jaar lang één van de vele wachtenden 

in het azc te zijn. En hoe de  asielzoekers samen in het azc 

communiceren. Wat woorden Nederlands, wat Engels  en 

daartussendoor heel veel woorden van andere talen. Hij noemt het: 

Het Asielzoekers. Hij geeft ook een tip: Luister niet naar wat 

vluchtelingen zeggen, maar probeer te horen wat ze willen duidelijk 

maken. 

H 



 

19 

 

Daaraan moest ik denken toen ik onderstaand gedicht via een 

vriendin kreeg. Geschreven door Legese-Yimesghen, die net een half 

jaar Nederlands leert. 

 

Elke dag ben ik denken 

Van mijn vrouw ik hou van 

Van mijn dochters ik hou van 

Van mijn ouders ik hou van 

Van mijn land ik hou van 

Ver van me leven 

Ik blijf weg van hen 

Ze vertelden me mijn dochter is ziek 

Maar ik heb niets te doen 

Ze vertelden me mijn vader is moe 

Maar ik kan hem niet helpen 

Ik hoor mijn broer is in de gevangenis 

Ik heb niets te doen, behalve spanning 

Het leven is kort kunt genieten van 

Maar ik kan niet ik heb heel wat te denken van. 

 

Hoort u net als ik die zorgen, de machteloosheid, de angst en het 

gemis? 

De tip om te proberen te horen wat mensen je willen duidelijk maken 

geldt niet alleen in het gesprek met vluchtelingen. Het gaat ook op als 

je in gesprek bent met mensen met schulden, met mensen die 

afhankelijk zijn van zorg, met mensen die net een dierbare hebben 

verloren of die hun baan zijn kwijt geraakt. In het diaconaat maar ook 

in het pastoraat, eigenlijk voor ieder van ons, probeer te horen wat de 

ander probeert je duidelijk te maken. 

 

Geschreven door: Geesje Werkman 

Zij behartigt het vluchtelingen werk namens Kerk in Actie. 
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Wij bidden  

 

om geduld en zachtmoedigheid, 

om vindingrijkheid en trouw 

in het maatschappelijk verkeer; 

dat niet de chaos ons overmeestert 
dat niet het recht 

van de sterkste zich vestigt. 

Voor hen die leiding moeten geven 

bidden wij, 

dat zij niet zwichten 

voor de macht van corruptie, 

dat zij de armen beschermen, 

dat zij niet berusten 

in de vergiftiging van grond en lucht, 

dat zij vooruitzien 

hun ogen gericht op de toekomst van allen. 

Voor hen die onrecht moeten verduren  

bidden wij, 

maar ook tegen hen die het 

in stand houden, 

die leven ten koste van anderen, 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim_9GvhMHOAhWKChoKHVslAkAQjRwIBw&url=http://www.animatieplaatjes.nl/bidden.html&psig=AFQjCNEAJF7LSVj3e0cuYhdXFcmBbnKAIw&ust=1471268403215527
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7n5-fpsHOAhUH2RoKHRjlD40QjRwIBw&url=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-vluchtelingen-i29485.html&psig=AFQjCNEG0UOgL066Nr7oD-fSlw87HLAPvA&ust=1471277531719158
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verblind en verhard. 

 

Here God, 

Gij wilt het welzijn 

en niet de vernietiging der mensen. 

Neem weg uit ons midden alle geweld, 

doof de haat in onze harten, 

beteugel de drift. 

waarmee wij elkaar naar het leven staan. 

Mochten wij recht en vrede stichten 

op aarde, met Jezus, uw zoon, uw gerechte,  

uit kracht van uw geest – 

dat bidden wij U.                                                Huub Oosterhuis. 

 

Bijzondere bijbelexpositie in Sint-Janskerk Gouda 

 

anaf 9 april  tot 31 oktober 2016 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 

V 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8p-Lsj8HOAhWC0xoKHVokCdIQjRwIBQ&url=http://www.sionkerkameide.nl/wp-content/uploads/2013/09/Bijlage-Voorbereiding-Avondmaal.pdf&psig=AFQjCNGkBDFYCOHqsMaVyIJB64zQd4jnng&ust=1471271476388928
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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. 

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.  

 

Partners 

De tentoonstelling is een project van Stichting 

Goudse Sint-Jan, in samenwerking met onder 

andere het Nederlands Bijbelgenootschap, het 

Statenbijbelmuseum Leerdam, Museum 

Catharijneconvent en Refo500.  
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Oecumenisch roze viering met maaltijd 

 

raag brengen wij onder de aandacht dat er weer een 

oecumenisch roze viering plaats vindt op zondag 9 oktober, 

14.30 uur. Net als vorig jaar in het sfeervolle Foreestenhuis aan het 

Grote Oost 43. Zoals u van ons gewend bent staan deze vieringen in 

het teken van ontmoeting, creativiteit, veelkleurigheid en 

spiritualiteit. Dit jaar is het thema Vrijheid. Een thema dat altijd 

actueel is: de vrijheid die je als inwoner van een land ervaart, maar 

ook de vrijheid die je jezelf, maar tegelijkertijd ook een ander 

toebedeelt. In hoeverre sta je jezelf toe om jezelf te zijn en durf je die 

ruimte in te nemen die daarvoor nodig is? De muziekgroep 'muziek 

mozaïek' zingt mooie liederen, waarbij we ook mee mogen zingen. 

De viering wordt, naast de voorbereidingsgroep, verzorgd door Ede 

Hoogbruin, Bert Dicou en Marina Slot. De maaltijd, voorafgaand aan 

de viering, start om 13.00 uur, inloop vanaf 12.30 uur. Voor de 

maaltijd is reserveren gewenst. De bijdrage is 3 euro per persoon. Dit 

kan je contant ter plekke voldoen, maar overmaken kan ook op 

NL11INGB0003119924 van V.E. Veenstra,  graag o.v.v. de naam 

van de deelnemer(s).  Reserveren kan op 0229-219278 of via 

pianolas@hetnet.nl. graag tot 9 oktober! 

 

 

Zondagmorgen 

 

Het licht begint te wandelen door het huis 

en raakt de dingen aan. Wij eten 

ons vroege brood gedoopt in zon. 

Je hebt het witte kleed gespreid 

en grassen in een glas gezet. 

Dit is de dag waarop de arbeid rust. 

De handpalm is geopend naar het licht. 

 

Ida Gerhardt 

Uit het nieuwe liedboek 

G 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizkLn7qMHOAhVIExoKHWz_AdkQjRwIBQ&url=http://www.heeze-leende.nl/document.php?m%3D7%26fileid%3D21595%26f%3D84573de7a8e07d44af043b4e0d5c77b4%26attachment%3D1%26c%3D21415&bvm=bv.129422649,d.d2s&psig=AFQjCNG6Ura6_1oofXbPllPg9-9BYnMjLg&ust=1471278176031750
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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


 

25 

 

 

Kopij inleveren voor het volgende Klankbord 

uiterlijk op zondag 18 september 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 
21 aug   10.00 uur  Hoogkarspel, mevr. Carla Frederiks 

28 aug   10.00 uur  Hoogkarspel, Ds Marina Slot,  

                                      Feestelijke viering Startzondag,  

                     na de viering optreden van 

                      o.a. The Clue, Bo de Myttenaere (piano), Marcella 

                      en Fabienne Kiekens (harp en zang),  

                     Marcel Visser (gitaar en zang) en nog veel meer

   

02 sep   19.00 uur  Hoogkarspel, Meditatievesper,  

                                                                        Wilma van Ophem 

04 sep   10.00 uur  Westwoud, Ds Marina Slot, m.m.v. de  

  Nieuwe Westfriese Cantorij 
11 sept    10.00 uur  Hoogkarspel, Ds Marina Slot, 

                                       Ziekenzondag,Oecumenische Viering,  

                                       Heilig Avondmaal 
15 sep   09.45 uur  Noorderlandhuis,  

                                                         Ds Annigje de Jong-Idzinga 

17 sep   19.00 uur Hoogkarspel, RK Kerk, Vredesviering,  

  Pastor Jules Post, Ds Marina Slot, 

                                       m.m.v de Oecumenische Werkgroep  

18 sep Geen viering! 

25 sep   10.00 uur  Hoogkarspel, Pastor Willem van Rumpt 

02 okt   10.00 uur  Westwoud, Ds Marina Slot,                         

  Heilig Avondmaal 
07 okt   19.00 uur  Hoogkarspel, Meditatievesper,  

                                                                    Pastor Cor v.d Spek 

09 okt   10.00 uur  Hoogkarspel, dhr Siep Rienstra 

09 okt   14.30 uur  Hoorn, Foreestenhuis, Roze Viering 

09 okt   19.30 uur  Westwoud, PKN Kerk, Taizé Viering 

16 okt   10.00 uur  Hoogkarspel, Ds Annigje de Jong-Idzinga, 

  Michazondag 


