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Het jaar neigt zich tot stille groet 

 

Het jaar neigt zich tot stille groet, 

het rijpte een zomer lang tot zin, 

nu in de herfst houdt het zich in 

en spreekt uit volheid: God is goed. 

 

Maar wij, de mensen, zijn te klein. 

Wij doen of het het onze is 

wat God ons geeft. Of aan ‘t gemis  

der naasten wij niet schuldig zijn. 

 

De honger gaat de wereld rond,  

wij danken God voor overvloed. 

O geef, Heer dat de hand toch doet 

wat wordt beleden met de mond, 

 

en niet meer neemt, maar voluit geeft  

aan alle mensen in de nood, 

zoals Gijzelf u in de dood 

hebt uitgedeeld, o brood dat leeft. 

 
tekst Jan Willem Schulte Nordholt 

melodie William Crowfoot -St. Mark 

Uit het nieuwe liedboek 
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Vertrouwen 

 

ls je de krant goed leest en veel naar het nieuws kijkt, kan het 

gebeuren dat je het vertrouwen in mensen kwijtraakt, dat je niet 

meer gelooft in de mogelijkheid dat mensen conflicten oplossen door 

te praten, elkaar aan te kijken en weer tot verzoening komen.  

Nu is dat niet zo gek, want we worden overladen met een heleboel 

ellende, waar we als privépersoon geen kant mee op kunnen. Je krijgt 

de hele wereldproblematiek op je dak, maar onze cirkel van invloed is 

een stuk kleiner, ons gezin, onze familie, onze buren, onze straat, ons 

dorp, onze kerk. 

Daarom kijk ik altijd maar eerst in die kleine cirkel om mij heen en 

dat is nog hard werken om het daar goed te hebben en te houden. 

Ik vertrouw er op dat we het goed willen hebben met elkaar, en dat er 

een beetje hulp van onze grote hulpbron, de Onnoembare en Eeuwige 

bij komt. Daar bid ik dan ook voor, niet alleen voor mijzelf en mijn 

eigen omgeving om vrede en vertrouwen, maar ook voor anderen. 

En eigenlijk adviseer ik iedereen, kijk vooral in je eigen kleinere 

kring, word niet moedeloos van al het wereldleed, want dat is niet te 

dragen voor jou en mij. 

En als ik aan de verhalen van drie van onze gevluchte inwoners van 

Drechterland denk, die ik in de Vredesviering heb gehoord, dan 

hebben wij hier een fantastische basis voor een goed en hoopvol 

samenleven in vrede en vriendschap. 

Ik wens ons allemaal vertrouwen toe op een goede toekomst. 

En natuurlijk kan je in de prut zitten financieel, qua werk en 

gezondheid, en dan kunnen we als kerk misschien iets voor je 

betekenen zodat de hoop weer kan groeien. 

Ik mag gelukkig dominee zijn voor iedereen, dus bel of mail mij of 

iemand van de kerkenraad. Je krijgt altijd antwoord! 

 

                                                                                                                                               

Ds Marina 

 

 

A 
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Dominee Marina naar twee vrije dagen in de week 

 

e afgelopen periode was druk, heel druk, en ik merkte dat ik in de 

ene vrije maandag die ik heb, niet meer herstelde van het drukke 

en intensieve werk. Nu heb ik formeel een aanstelling voor vier dagen, 

maar aangezien dat er vaak zes zijn, moet ik aan de rem trekken, voor  

mezelf en om thuis nog een beetje leuk te zijn. 

Na overleg met de kerkenraden heb ik nu maandag en dinsdag vrij 

geroosterd. In de tweede helft van de week en in het weekend ligt nu 

het zwaartepunt van mijn werkzame leven. 

En natuurlijk zoals ik altijd zeg, ‘bij nood en dood’ ben ik er ook op 

die dagen, ik ben dan alleen bereikbaar via de voorzitters of scribae 

van de kerkenraden.  

 

Herfst 2016 

 

a een extreem mooie nazomer zijn we al weer 

begonnen met een vrolijke en muzikale 

Startzondag, vieringen in Westwoud en 

Hoogkarspel o.a. de oecumenische Ziekenzondag 

en de Vredesviering. En dan ontvouwt een nieuw 

seizoen zich met allerlei boeiende activiteiten zoals Sacrale Dans, 

Films, een oecumenische Sobere Maaltijd op 13 oktober en een 

theatervoorstelling om maar iets te noemen. 

Bijzonder zijn ook de maaltijden in de Herberg:  

Op 21 oktober is er weer een maaltijd in de Herberg, een 

zeemansdiner: ds Hanneke Borst, predikante te Enkhuizen vertelt 

verhalen over zee en zeilen met toepasselijke muziek. Want wat velen 

niet weten is dat zij naast haar werk als predikant samen met haar man 

een zeilcharterschip exploiteert. De combinatie van predikant – en 

ondernemerschap ervaart ze als boeiend – het is voor haar heel goed te 

beseffen wat het werk buiten de kerk in kan houden. Opgave voor de 

maaltijd zsm kan telefonisch of per mail bij de scribae van onze 

kerken: Loes Siedenburg en Margriet Bakker-Struik. Bij 20 

deelnemers moeten we echt stoppen. 

D 

N 
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We vragen een vrijwillige bijdrage als je iets kunt betalen, niks hoeft 

alles mag. 

 

 

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 

 

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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In memoriam Hennie ten Wolde 

 

p 24 augustus 2016 is in de leeftijd van 81 jaar overleden  Hennie 

ten Wolde-Visser, zij is geboren op 2 december 1934 in Den 

Helder. Zij woonde op de Streekweg 356 in Hoogkarspel. 

De afscheidsviering vond plaats op 27 augustus 2016 onder ruime 

belangstelling in de kerk van Hoogkarspel, daarna  is zij in kleine 

kring naar Schagen gebracht en in alle rust hebben we daar afscheid 

genomen. 

Het was een warme bijeenkomst waarin dochter Annet een prachtig 

gedicht voorlas en waar de kleinkinderen, zwager Sjef en Annemiek, 

de jongste dochter van Hennie’s vriend Gerard vele mooie verhalen en 

herinneringen over haar hebben verteld.   

Daarbij had wij met elkaar toepasselijke muziek uitgekozen.  

Heel bijzonder was het moment dat haar de 

Feijenoord sjaal werd meegegeven  en dat haar 

gezin met de armen om elkaar heen rondom de 

kist gingen staan onder  de klanken van ‘You 

never walk alone’. Vele van ons kerkmensen 

wisten nu weer niet dat Hennie zo’n Feijenoord 

fan was. Hennie is eigenlijk het afgelopen jaar 

ziek geweest en de afgelopen maanden erg ziek. Tijdens haar afscheid 

hebben we een blad met haar naam, geboortedatum en sterfdatum op 

een centrale plek in onze levensboom gehangen. Dat past ook bij de 

plek die zij innam in onze gemeenschap. Wij zullen haar herinneren 

als een vrolijke, moedige en blije vrouw, waar velen van ons aan 

gehecht waren. 

Wij wensen Annet en Peter, Fredy en Frank, Davin en Sabine en de 

achterkleinkinderen, Annemiek en zus Truus en haar familie veel 

sterkte met het verwerken van dit grote verlies. 

 

Corr. Adres: Annet ten Wolde, Floralaan 79, Wervershoof 

 

                                                                                         Ds Marina 

 

O 
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Gespreksgroepen 

 

e oecumenische Vrouw en Geloofgroep komt in de regel bij 

elkaar in de Herberg van de PKN Kerk in Hoogkarspel op de 

tweede vrijdagmorgen van de maand tussen 9.30 uur en 11.30 uur. 

We bespreken met elkaar een boek of een artikel. De komende periode 

lezen we met elkaar het boek: De Joodse 

gids van deze tijd van Marc-Alain 

Ouaknin. De ochtenden staan o.l.v. ds. 

Marina Slot. U bent van harte welkom om 

deze interessante ochtenden bij te wonen! 

 

 

 

e oecumenische Open Deur Gespreksgroep komt bij elkaar op 

de laatste donderdagmiddag van de maand. De gespreksgroep 

wisselt van gedachten en doet inspiratie op uit de verschillende 

onderwerpen die in het maandelijkse tijdschrift De Open Deur worden 

aangereikt. Info bij Greet Schaaf: tel. 567297 

 

 

 

Gelegenheidskoor  

 

inds een paar jaar hebben we een 

gelegenheidskoor dat de bijzondere vieringen van de Kerstzang 

opluistert. Komend seizoen is dirigente Tineke Broers weer bereid 

voor de kerstzangdienst in Hoogkarspel te repeteren op zes 

donderdagmiddagen. De repetities zijn op 10 november, 17 november, 

24 november, 1 december, 8 december, 15 december om 16.30 uur. 

Houdt u van zingen? U bent van harte welkom!  

De kerstzangdienst vindt plaats op zondagmiddag 18 december  

om 16.30 uur. 

U kunt u aanmelden bij Loes Siedenburg ( tel. 562601),  

Tineke Hupkens ( tel.753817) en Margriet Bakker ( tel. 855145). 

D 

D 

S 
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Sacrale Dans 

 

ok dit seizoen. in het na- en voorjaar, 

zijn er weer twee series van vier 

avonden Sacrale Dans in de PKN Kerk 

van Hoogkarspel. Sacrale Dans is een 

meditatieve manier van bewegen; het is 

dansen van eenvoudige, herhalende 

patronen op meditatieve muziek. Gedragen 

door het ritme van de muziek, de symboliek en de kracht van de kring 

die zich beweegt rond het midden, worden we geraakt in onze diepere 

lagen. 

 

De avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur en staan onder leiding 

van Marry Westerlaken uit Alkmaar. 

 

De 1e serie avonden staat gepland op 6 oktober, 27 oktober,  

10 november en 24 november. Er wordt een vrijwillige bijdrage van 5 

euro gevraagd.  

 

 

 

 

 

 

Filmmiddagen 

 

amen naar een film kijken is leuk! We hebben de voorstellingen 

dit jaar weer op de vrijdagmiddag gepland. De voorstellingen 

beginnen om 14.30 uur. Na de film is er gelegenheid om nog wat na te 

praten. De data zijn 14 oktober en 11 november 

 

 

 

O 

S 
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Theatervoorstelling ‘Een Eigen Thuis’ 

 

Zondag middag 27 november 0m 15.30 uur speelt de theatergroep 

TOM (Theater op Maat) het toneelstuk Een eigen thuis in de PKN 

kerk van Hoogkarspel. 

 

Achter iedere voordeur schuilt een 

eigen thuis. Nederland vergrijst en 

we blijven zo lang mogelijk ‘lekker 

thuis’. Dat moet ook wel want de 

verzorgingshuizen zijn verleden 

tijd. Met een beetje geluk heeft u 

veel vrienden, familie en lieve 

buren, zodat u kunt terug vallen op mantelzorgers. Anders komt 

gewoon de Thuiszorg. 

Of is dat te simpel? Theater TOM neemt met een vette knipoog alle 

diensten van de thuiszorg onder de loep. Voortdurend zijn er nieuwe 

gezichten en werkmethodes om het de cliënt naar de zin te maken. De 

cliënt is koning……. Maar is dit wel haalbaar met alle regelgeving? 

Theatergroep TOM wordt gevormd door zeven actrices. Deze 

theatermakers beschikken over een ruime ervaring in de zorgsector. 

Theaterstuk en liedteksten zijn door hen zelf geschreven en 

geïnspireerd door werk- en privé-ervaringen. 

 

 

 

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK  
 
Van de vergadertafel 

 

Vergadering van 18 mei 2016 

r is een speciaal welkom voor Jaap Klasen die uitgenodigd is door 

het College van Diakenen bij het agendapunt College van 

Diakenen de concept-jaarrekening 2015 en  de begroting 2016 toe te 
E 
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lichten. Tineke meldt dat Co Kuin ziek is, en Wouter doet verslag van 

zijn bezoek aan Gre v ’t Hoff, die erg blij was met de bloemen van de 

kerk. Marina leest een blog voor van Paul de Both  (hoogleraar 

business-spiritualiteit aan universiteit van Nijenrode): ‘De helse 

ervaringen van een asielkind’. Wat doen we hiermee als kerk? 

Hierover gaan we broeden. Tineke gaat deze blog voorlezen op de 

opening van het BM van de vergadering van de classis, zo kunnen we 

met meerdere kerken ons sterk maken! Marina oppert om een brief 

aan de kinderombudsman te sturen met de vraag wat kunnen we 

hiermee als kerk doen, kunnen we ondersteunen? De Paaskaars zal aan 

Hennie ten Wolde worden gegeven. De toezegging voor de vrijwillige 

bijdrage is inmiddels 8.155 euro. We zijn blij met de toezegging van 

Toneelgroep TOM om te komen spelen op 27 november.  De vier data 

voor de sacrale dansavonden liggen vast.                                                                                                               

De Jaarrekeningen en de begrotingen van beide colleges worden 

toegelicht en besproken. De stukken komen ter inzage voor de 

gemeenten op 12 en 26 juni.  

Het 50-jarig jubileum van het kerkgebouw komt in zicht. In april 2018 

is het zover. We bedenken namen van gemeenteleden die eventueel 

bereid zijn mee te helpen. We willen mensen uitnodigen die tijdens de 

afgelopen 20/30 jaar verbonden zijn geweest aan de kerk, zoals oud-

kerkenraadsleden en oud-predikanten. Natuurlijk komt er die dag een 

kerkviering, eventueel daarna een lunch en muziek. Het zal veel 

inspanning kosten om adressen te verzamelen. Het College van 

Kerkrentmeesters zal een budget hiervoor vrijmaken.  

Het jaargesprek tussen kerkenraad en ds Marina zal plaatsvinden op 

11 augustus. We doen voorstellen voor de inhoud van de startzondag 

die plaats zal vinden op 28 augustus. De ontmoetingsgesprekken 

buiten de kerk worden positief beoordeeld. Het is fijn dat mensen 

daarbij aanwezig zijn die nooit in de kerk komen.  De ontwikkelingen 

voor de herberg gaan vorm krijgen. Er staan nog vier vrijdagen 

ingepland voor dit jaar. We gaan twee keer een groep uitnodigen en er 

komt twee keer een open inschrijving met een thema. Er is een 

enthousiaste kookploeg. 
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De plaatselijke regeling moet nog aangepast gaan worden, hierin zal 

het alcoholbeleid worden opgenomen. De kapotte klokkentoren is nog 

een probleem, er wordt aan gewerkt. 

De vergadering wordt afgesloten door Rein met een gedicht: God is 

Liefde. 

 

                                                                                    Loes Siedenburg 

 

Collecterooster Diaconie van 23 oktober – 27 november. 

 

23 oktober Hulpverlening West-Friese Kerken. 

 

e doelstelling is hulpverlenen aan de mensen die in een 

crisissituatie verkeren. Deze hulp is 24 uur per dag en 365 dagen 

per jaar en kan praktisch- en psychosociaal van aard zijn, ongeacht de 

levensovertuiging van de hulpvrager. Het lenigen van de eerste nood, 

een luisterend oor, verwijzing naar gespecialiseerde instanties, het 

verstrekken van een klein bedrag aan leefgeld en het verlenen van 

structurele hulp worden mogelijk gemaakt vanuit de kerken. 

 

13 november Kerk in Aktie: Binnenlands Diaconaat. 

 

armte en steun voor wie tussen wal en schip raken, dat is het 

motto van het interkerkelijk samenwerkingsverband IDO. In 

een huis midden in Lelystad, runnen enthousiaste  vrijwilligers 

inloopcentrum Waterwijk. Wie wil loopt daar binnen voor een kopje 

koffie, een praatje, een warme maaltijd of bijvoorbeeld naailes. Het 

inloophuis is een van de diaconale activiteiten van IDO. Met een 

helpende hand en een luisterend oor bieden de vele vrijwilligers 

warmte, steun en perspectief aan mensen die eenzaam zijn, een gebrek 

hebben of kampen met schulden. In 2016 hoopt het inloopcentrum al 

4000 maaltijden te verstrekken.  

 

 

 

D 

W 
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20 november Inloophuis Pisa.   

 

nloophuis Pisa is een gastvrij huis voor mensen met kanker, hun 

naasten en nabestaanden en richt zich op laagdrempelige 

psychosociale ondersteuning. Het inloophuis is dagelijks geopend en 

iedereen is van harte welkom, want “Kanker heb je niet alleen”.  

Door vrijwilligers wordt een scala aan activiteiten georganiseerd, die 

zowel ontspannend als creatief zijn. Er heerst een plezierige, gastvrije 

sfeer, die uitnodigend en verrassend is. Ook worden er activiteiten 

georganiseerd voor kinderen die zelf met de ziekte geconfronteerd 

worden of te maken krijgen met anderen die ze door deze ziekte 

moeten missen. Het inloophuis is onmisbaar, maar ontvangt weinig 

subsidie waardoor het vorig jaar bijna de deuren moest sluiten. 

 

27 november Vluchtelingenwerk Drechterland. 

 

inds jaren heeft de gemeente Drechterland een groep vrijwilligers 

die zich inzetten om bewustwording te bevorderen bij de 

inwoners, op het gebied van de vluchtelingenproblematiek. Men wil 

zich inzetten om concrete steun te verlenen waar dit nodig is, om zo 

de zorg  over het vluchtelingen vraagstuk te delen. 

Een goed voorbeeld hiervan was te zien in november 2015, toen 180 

vluchtelingen gedurende negen dagen, gastvrij zijn ontvangen binnen 

de gemeente  Drechterland.  Hierbij is door middel van veel 

vrijwilligers alle hulp gegeven die mogelijk was. Met name onze 

eigen Kerk heeft hierbij, in vele vormen, dan ook duidelijk 

bijgedragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

S 
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Met de brandweer eten in de Herberg 

 

rijdagavond 17 september was  de vrijwillige brandweer 

Hoogarspel-Lutjebroek uitgenodigd voor een etentje in de 

Herberg. Met een etentje willen we een paar keer per jaar een groep 

mensen in het zonnetje zetten die zich vrijwillig inzetten voor de 

samenleving. Want we gaan ervan uit dat we met zo’n gebaar ook het 

kerk-zijn anno 2016 uitdragen. 

 

Bij het welkom las ds Marina onderstaande tekst voor, deze tekst geeft 

precies aan wat deze mannen doen voor de samenleving.  

 

Wij zouden  graag willen 

 

Wij zouden graag willen, dat je begrijpt, 

hoe het is om 's morgens naar je werk te 

gaan, nadat je bijna de gehele nacht bezig 

geweest bent een grote brand te blussen, 

waarbij vele dieren verbrand zijn. 

Wij zouden graag willen, dat je het verdriet van de zakenman of van 

de boer zou kunnen zien, nadat zijn fabriek of zijn boerderij afgebrand 

is. 

Wij zouden graag willen, dat je zou kunnen voelen hoe het is, wanneer 

je in een slaapkamer die in brand  

staat naar kinderen moet zoeken, die daarin opgesloten zijn.  

Wij zouden graag willen, dat je er een keer bij zou kunnen zijn, 

wanneer de arts je vertelt dat een 5-jarig meisje gestorven is, nadat je 

minuten geprobeerd hebt haar leven te redden. 

Wij zouden graag willen, dat je na een ongeluk de ouders zou kunnen 

zien, wanneer ik samen met een  

politieagent met de pet in de hand voor de deur sta.  

Wij zouden graag willen, dat je een keer zou kunnen voelen hoe het is 

thuis te komen, je man of vrouw te begroeten, maar geen moed hebt 

hem of haar te vertellen, dat je deze keer bijna niet teruggekomen was. 

V 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9to_J_ZrPAhVB0xoKHTpyBcwQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/brandweer&psig=AFQjCNEpYTcO_7LDWhjav5d7YlabP1FkJQ&ust=1474359041082807
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Wij zouden graag willen, dat jij de fysieke, emotionele en mentale 

belasting met alle tragedies die daarmee verbonden zijn zou kunnen 

voorstellen, beelden, die ik met mijn eigen ogen gezien heb, en die ik 

nooit meer vergeten kan. 

Wij zouden graag willen, dat je erbij zou kunnen zijn, wanneer een 

kleine kind na een jaar uit het ziekenhuis komt, en je dan bedankt voor 

zijn redding.  

Wij zouden graag willen, dat je de tevredenheid zou kunnen voelen, 

wanneer je een leven of de persoonlijke goederen van iemand gered 

hebt. 

Zolang je dit zelf niet hebt meegemaakt, zul je nooit precies kunnen 

begrijpen of waarderen, wie en wat wij zijn, en wat deze opgave 

eigenlijk voor ons betekent. 

En toch, wij de leden van de brandweerkorpsen zijn niets bijzonders. 

Maar, als je ons nodig hebt, komen wij, 

Ook bij jou ! 

 

Niet alle brandweermensen konden deze avond aanwezig zijn, daarom 

hadden we ook nog wat andere mensen uitgenodigd. Paul Heilig, de 

commandant overhandigde ons een mooie plant met een lief kaartje 

als blijk van waardering voor de uitnodiging. Met 20 mensen hebben 

we genoten van een Indonesisch-Surinaamse 

maaltijd van soto-soep, nasi met sateetjes en als 

toetje ijs met warme kersen, een huisgemaakte 

meringue en koffie. Het eten was met liefde 

bereid in de herberg-keuken door drie mensen 

(Irma, Jetze en Loes) van de kookploeg voor die 

avond.  

Herman Karsten, de accordeonist, maakte de avond nog extra gezellig 

met zijn muziek, 

 

Loes Siedenburg, namens de kookploeg van die avond. 

 

Zie onze Facebook-pagina (Protestantse Gemeenten Hoogkarspel-

Westwoud) voor foto’s! 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRrNfi9p_PAhVLWxoKHTtjCvMQjRwIBw&url=http://www.digitaal-dorpsplein-gerwen.nl/newsletters/page/2&psig=AFQjCNE38ip965eG5JG1-RV64Qqefhg0GA&ust=1474528992720237
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Nieuwingekomen gemeenteleden: 

L.H. Olie, Horn  65, 1614 LT, Lutjebroek 

R.H. Olie, Horn 65,  1614 LT, Lutjebroek 

M.C. Olie, Horn 65,  1614 LT, Lutjebroek 

S.A.M. Olie, Horn 65, 1614 LT, Lutjebroek. 

 

 Overleden: 

A.Visser-de Vries, Keesmanlaan op 03-07-2016 

H. ten Wolde-Visser, Streekweg op 24-08-2016 

  

Verhuisd: 

Mevr. E. Dijkstra – Sluis, Evenkamp 125, 6049 HN  Herten 

Mevr. A. van Dijk-Pereboom, naar Raadhuisplein 54 1616 AX 

Hoogkarspel 

  

Met een hartelijke groet,                      Johan Hupkens, 

ledenadministrateur. 

 
 

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Jaargesprek met de dominee 

 

p dinsdag 23 augustus hebben Manny 

en Margriet het jaargesprek gevoerd 

met dominee Marina Slot. 

Marina maakte hiervoor een jaarverslag 

van de periode die achter ons ligt en 

tegelijkertijd een werkplan voor 2016-

2017. Deze stukken konden tijdens het 

gesprek worden toegelicht en besproken. 

O 

LEDEN ADMINISTRATIE 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjznJ_1_prPAhWJ1xoKHQcSCFAQjRwIBw&url=http://mechanicsburgborough.org/&psig=AFQjCNGtvM03Pgoj7GgX2xpYtD6CU7pXdA&ust=1474359180895926
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Aangezien we redelijk nauw met elkaar samenwerken en elkaar met 

regelmaat zien/spreken, bestaan zulke stukken niet uit veel nieuwe 

informatie. Toch is het voeren van een jaargesprek heel zinvol voor 

ieder. Het verslag van Marina helpt hierbij. 

Met elkaar evalueren en ook de blik op de toekomst richten, iets waar 

vrijwel elke kerk mee bezig is. 

 

Waarom gaan we naar de kerk? Wat hoop je daar te vinden? Rust, 

bemoediging, troost, inspiratie, samenzijn….. de invulling kan voor 

ieder anders zijn. 

De overweging van Marina is vaak glashelder, dit maakt dat veel 

mensen graag naar de kerk komen als zij voorgaat. We voelen ons rijk 

met Marina als onze predikante. 

 

De oecumene in ons dorp loopt ook goed. 

Wat leuk om te merken dat mensen ook over 

de drempel van de buren stappen! 

In onze ogen heeft Marina een groot aandeel 

hierin en daar mogen we best trots op zijn. 

 

 

Zondagsvieringen voorbereiden, mensen bezoeken (en ontmoeten), 

vergaderingen en samenkomsten bijwonen, inspiratie opdoen, 

rouwdiensten verzorgen…het werk van een dominee is veelzijdig en 

de variatie aan taken maakt dat een agenda snel gevuld is. Oprechte 

aandacht is bij veel onderdelen van groot belang en gewenst.  

Dan is het ook heerlijk om af en toe eens lekker te kunnen zingen in 

een fijn koor of te genieten van een mooie wandeling in de natuur. Dat 

geldt voor Marina…..en waarschijnlijk voor een ieder van ons. 

We kijken terug op een fijn gesprek en hebben elkaar weer even op 

een andere manier leren kennen. 

                                                                                  

                                                                    Hartelijke groet,  
                                                                                             Margriet Bakker 
                                                                                              

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdjNmc-p_PAhVOahoKHQccAxMQjRwIBw&url=http://www.oecumenedenhaag.nl/page/2/&psig=AFQjCNFQfN2oW-cCjJZgUMcYLTEKPTDJsQ&ust=1474529905373301
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Collecterooster diaconie 

 

Zondag 2 oktober Voedselbank West Friesland 

 

Zondag 6 november Najaarszendingsweek Kerk in Actie 

Werken aan vrede en verzoening in Colombia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

e Colombiaanse bevolking snakt naar vrede en rust. Ondanks 

tekenen van hoop lijden mensen al zestig jaar onder de 

burgeroorlog. Namens Kerk in Actie werkt uitgezonden medewerker 

Inge Landman mee aan het project ‘Geloven in verzoening’ van de 

Mennonietenkerk (IMCOL). Mensen die dagelijks te maken hebben 

met angst en onrecht, bestuderen onder haar leiding bijbelteksten rond 

gerechtigheid, waarheid en vergeving. Wat betekenen deze teksten in 

hun leven? Door te praten over wat ze meemaken, over relaties en 

over hun samenleving vol onderdrukking en geweld, kunnen ze een 

duidelijk standpunt bepalen. 

 

 

Taizé-viering op zondagavond 9 oktober in Westwoud 

 

p zondagavond 9 oktober a.s. organiseert Taizé Westfriesland 

weer een Taizé-viering. 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. 

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 

D 

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

welkom.  

Wat is een Taizé-viering?  
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 50 

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, kun je ook op de grond zitten. Kussens 

zijn er, maar je kunt natuurlijk ook een bidkrukje meenemen. 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. 

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 de 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 

en meditatieve Taizé-vieringen in Westfriesland te gaan organiseren 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lied
http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
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onder de naam Taizé Westfriesland. Gezien de belangstelling gaan we 

daar in 2016 graag mee door.   

Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige Facebookpagina of 

mail naar taizewestfriesland@gmail.com 

 

Herfst 

Met elk blad dat valt, 

valt meer licht op de aarde, 

komt meer uitzicht vrij. 

 

Met elk blad dat valt, 

staan wij scherper getekend, 

valt meer hemel ons bij. 
 

Jaap Zijlstra 

Uit het nieuwe Liedboek 

 

 

 

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 
 

Soli: Voor wie van zingen houdt! 

 

n 2018 bestaat het koor Soli Deo Gloria 100 jaar. Een oude dame 

dus, maar wel een die nog springlevend is en dat willen we nog lang 

zo houden. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe zangers en 

zangeressen en in het bijzonder naar tenoren. Soli is christelijk van 

oorsprong maar inmiddels is ieder welkom ongeacht gezindte.  We 

zingen oude en hedendaagse oratoria, cantates en missen. De Johannes 

Passie van Bach is het kroonjuweel van ons repertoire. We zingen het 

met groot orkest en professionele solisten eens in de twee jaar op 

Witte Donderdag in de Oosterkerk  

I 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDrP_D_5rPAhVHvRoKHVszAc4QjRwIBw&url=http://www.kleurplaten.nl/herfst&psig=AFQjCNEDArAY41WCWGHPP1AHWIZKZaeoFg&ust=1474359546350013
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Op dinsdagavond repeteren we in de Westfriese Vrije School Parcival  

en één tot twee keer per jaar geven we een concert.  In november staan 

de Messe Solennelle de Sainte Cécile en het Requiem in C van 

Gounod op het programma, aangevuld met twee  kleine modernere 

werken; het Solfeggio van Arvo Pärt en het Ubi Caritas van Maurice 

Duruflé.  

 

Het koor is een hechte club waarvan 

sommige leden al tientallen jaren lid 

zijn. De sfeer is gezellig en er wordt 

enthousiast en serieus gerepeteerd. 

We laten graag kwaliteit horen en dat 

blijft niet onopgemerkt bij onze 

concertbezoekers en de recensenten van het NHD.  

Wellicht zing je al in je eigen koor maar als je van zingen houdt en 

één koor is niet genoeg, kom dan eens vrijblijvend kijken op een 

repetitie van ons. We vertellen alles wat je weten wilt en als het je wat 

lijkt mag je een maand gratis de repetities bijwonen. Het is ook 

mogelijk om op projectbasis lid te worden. Je repeteert dan alleen 

voor het concert dat je uit wilt voeren. 

Voor meer informatie: www.solideogloria-hoorn.nl 

Mia Faber 0229-241154   mail:wcmra.faber@planet.nl 

 

 

Orgelconcert Willeke Smits Hervormde kerk Venhuizen 

  

p 1 oktober 2016 om 20.00 uur geeft Willeke Smits een 

orgelconcert op het fraaie Pels & Van Leeuwen orgel in de 

Hervormde kerk in Venhuizen. Willeke Smits geeft in Venhuizen voor 

het eerst een concert, maar is elders een bekende- en zeer 

gewaardeerde organiste. De orgelcommissie is dan ook blij met haar  

komst naar Venhuizen. 

O 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYgND-_5rPAhXCVRoKHU1MAUIQjRwIBw&url=http://www.utopiaforum.nl/inwoners/billy-bakker-exit-t7-900.html&psig=AFQjCNHaABf3LuG2W7g3JS7dKkwP0kE8sg&ust=1474359633880470
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Willeke Smits studeerde orgel (bij Kees van Houten en Reitze Smits), 

kerkmuziek (bij Bernard Winsemius) en koordirectie (bij Krijn 

Koetsveld) aan het Utrechts Conservatorium. 

Daarna deed ze diverse vervolgstudies 

(koordirectie bij Joop Schets en piano bij 

Geoffrey Madge). 

Willeke heeft een bloeiende concertpraktijk 

waarin een uitdagende programmering centraal 

staat. Ze concerteert solistisch in binnen- en 

buitenland, maar begeleidt ook met veel passie 

koren en solisten. Verder is ze cantor-organist 

van de Tuindorpkerk in Utrecht, waar ze het 

monumentale Ruprecht-orgel van de Tuindorpkerk bespeelt. Ze heeft 

daarnaast een privé-lespraktijk voor orgel en piano. Voor de stichting 

Kerkzang.nl organiseert zij de jaarlijkse Kerkmuziekdagen voor de 

Jeugd, waar kinderen en tieners in een muziekkamp kennis maken met 

vocale kerkmuziek. 

Willeke bracht diverse cd’s uit waarvan de cd met orgelwerken van 

Hendrik Andriessen een 10 kreeg in het blad Luister. Ze bracht een 

dubbel-cd uit met werken van Johann Gottfried Walther, 

ondergewaardeerd tijdgenoot van Johann Sebastian Bach, die met een 

10+ in het blad De Orgelvriend werd geprezen. Een niet minder groot 

succes is de verschijning van 'Happiness', een cd waar je vrolijk van 

wordt! 

Naast de muzikale werkzaamheden is Willeke bestuurslid van de 

Stichting Utrecht Orgelland. 

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

aanvang in de kerk verkrijgbaar à € 10,- 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=0ahUKEwjZ3O-Y1Z7PAhVHXRoKHdJNAOoQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/herfst&psig=AFQjCNEALrP_0r_O5uY8ip6YPhLmyXIcKw&ust=1474485636096585
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI1oLk057PAhXB2BoKHfdBA14QjRwIBw&url=https://pcvdklis.home.xs4all.nl/zonnehove/krommenhoek/keeskrommenhoek.htm&psig=AFQjCNH-TZb8RZLx5QCnE5mTeC2mQ6wS6w&ust=1474485209256013
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Wat kan het huis uit?  

 

Missionair kerkzijn is ‘veranderen’; open 

staan voor nieuwkomers. Maar wat nou als 

zij echt mee gaan doen? 

 

Stel, de gemeente stelt zich open en zoek 

bewust contact naar  nieuwkomers. En stel, 

dat werpt vruchten af. Wat dan? De kerk 

raakt voller, het oude vertrouwde plekje is opeens bezet, en nieuwe 

mensen doen de dingen net even anders en stellen vragen bij 

bestaande manieren. Is het dan nog wel zo fijn om gastvrij te zijn? De 

vaste kern van de gemeente is niet langer 'onder ons'. Er ontstaat een 

spanningsveld tussen veranderen en dat wat we graag willen 

vasthouden: ‘onze’ traditie. 

 

Het is belangrijk om niet in uitersten te vervallen: star vasthouden aan 

traditie en dat wat ons vertrouwd is aan de ene kant, en alles maar 

overboord gooien voor de nieuwe bezoekers aan de andere kant. De 

praktijk zit er altijd ergens tussenin. Dat neemt de spanning niet weg: 

wat voor de één onopgeefbaar is, kan de ander inleveren voor de 

nodige vernieuwing. De één is bereid om nieuwe liederen te zingen 

die aansluiten bij jongeren, de ander gaat ervan over zijn nek. 

 

Overigens, gevestigde tradities kunnen 

ook erg aansprekend zijn voor 

nieuwkomers. Klassieke kerken en 

liturgieën trekken ook mensen die juist 

houden van dat wat de eeuwen heeft 

doorstaan. Kerk moet ook 'kerk' zijn en 

blijven. Een lege kamer is niet 

aantrekkelijk. 

Wat kan het huis uit? 

De vraag is dus: wat kan blijven in het 

huis van de Kerk (wat is essentieel voor de 'inrichting'?) en wat mag 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIsJbR1J7PAhVJ7hoKHWvTAMUQjRwIBw&url=http://www.martinbrinkhuis.nl/opruiming-op-op.html&bvm=bv.133387755,d.d2s&psig=AFQjCNEeXOvZTWuJOLIjabCrSI4z3PVYGw&ust=1474485405132044
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd267m95_PAhXJHxoKHVl_BIUQjRwIBw&url=http://www.oldelamer.info/kerk/kerk.htm&psig=AFQjCNGscDJxdq_ddyCZ4wCtZDiWwYSOFg&ust=1474529262506613
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het huis uit? De gesprekken hierover vallen niet altijd mee. Voor je 

het weet zetten mensen elkaar weg als behoudzuchtig of roekeloos 

vernieuwend. In zo’n situatie komt een groep alleen verder als mensen 

hun verlangen delen, en ook het verdriet om wat verloren lijkt te gaan. 

 

Gebed verbindt 

Psalm 102 kan hierbij helpen. Het is een psalm vol 

verlangen. Er is verdriet om de puinhopen van 

Sion, en van daaruit wordt gebeden om herstel en 

vernieuwing. Er wordt recht gedaan aan wat was. 

En er is gerichtheid op de toekomst. Gebed lijkt 

daarin een verbindende rol te spelen. Dat is van 

belang als het gaat om de soms moeizame gesprekken over traditie en 

vernieuwing in de kerk. Als mensen dan kwetsbaar durven te delen 

wat hén inspireert, samen een psalm lezen en eerlijk bidden (dat wil 

zeggen: open staan voor Gods Geest), kunnen hete hoofden en koude 

harten veranderen. 

 

Bonhoeffer heeft het in dat verband over 'driehoeksrelaties': ik 

benader de ander langs de weg van Christus. Ik kijk niet alleen maar 

vanuit mijn perspectief, maar probeer me te verdiepen in de ander- 

vanuit de liefde van Christus. Dat komt in feite neer op een gedurige 

oefening in nederigheid. Dat is niet 'min' over jezelf denken, maar 

minder aan jezelf denken. Alleen zó kunnen we missionair zijn: in 

betrokkenheid op elkaar en met oog voor mogelijke gasten. Dáár ligt 

de opdracht in ons omgaan met de traditie.   ds. Nynke Dijkstra, 

stafmedewerker Missionair Werk.>Bron: 

www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 29 augustus 2016. 
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Deuren open! 

 

Hans van Ark pleit voor kerken 

die elke dag open zijn: “In de kerk 

woont het Evangelie.” 

 

Minister Jet Bussemaker was 

onlangs aanwezig bij de 

boekpresentatie van een nieuw 

boek over kerkinterieurs in 

Nederland. In haar reactie zei ze: 

“Kerken moet je binnengaan!” 

Opvallende woorden voor deze minister, maar ze zijn me uit het hart 

gegrepen. 

 

Ik heb al vaak gepleit voor langdurige openstelling van álle 

kerkgebouwen in Nederland. Dus niet alleen de hele bekende, en niet 

alleen een paar uurtjes in het toeristenseizoen. Elk kerkgebouw zou 

dagelijks de deuren wijd open mogen zetten, om gastvrij mensen te 

ontvangen. Liefst zonder een goedwillende vrijwilliger achter een 

tafeltje, die je met argusogen volgt, terwijl jij de kerk verkent. 

In mijn eigen gemeente hadden we niet het mooiste kerkgebouw van 

Nederland. Toch waren er  mensen die graag overdag een uurtje de 

kerk in wilden. Omdat de kerk voor hen een heilige en heilzame plek, 

waar ze rust vonden. Ze kregen de sleutel en konden zelf de kerk in. 

Eigenlijk vind ik dat te ‘minimaal’. Laten we gewoon het gebouw 

open altijd open zetten, want dat kerkgebouw zou voor iedereen en 

altijd een heilige en heilzame plek kunnen zijn. Het huis waar God 

woont. 

 

Gastvrij 

In het buitenland doen we het met regelmaat, even een kerk 

binnenlopen. Soms mooi, soms lelijk, maar toch even binnenkijken. 

De kleine kerkjes in de kleine dorpjes vind ik het mooist. Rust, koelte, 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdr4LD-J_PAhXK0RoKHeZ5BFkQjRwIBw&url=http://hervormdoud-alblas.nl/jaargids/&psig=AFQjCNGscDJxdq_ddyCZ4wCtZDiWwYSOFg&ust=1474529262506613
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het flakkeren van een enkele kaars en de sfeer van gastvrijheid. Hier 

vertrouwt men er op, dat mensen niks meenemen. 

 

In Nederland is dat het eerste wat bezorgde kerkrentmeesters zich 

afvragen: “Wat zullen bezoekers dan wel niet meenemen?” Nou, ik 

zou het avondmaalszilver wel wegzetten, maar als iemand een 

liedboek, bijbel of kaars wil meenemen...... dat het hen tot zegen moge 

zijn!  Natuurlijk zie ik best praktische bezwaren, maar die zijn er om 

op te lossen en dus niet door de deuren te sluiten. 

 

In Engeland blijkt dat het kerkbezoek vooral in de grote historische 

kerken in middelgrote steden weer aantrekt. De verklaring daarvoor is, 

dat het gebouw zelf het Evangelie preekt.  Als je er in geweest bent, 

dan ben je al letterlijk naar de kerk geweest, zonder nog maar één 

woord gehoord te hebben. Zo ervaren bezoekers dat, hier woont het 

Evangelie, hier woont God. 

 

Jet Bussemaker heeft gelijk. Kerken moet je binnengaan. Maar dan 

moeten wij die deuren wel opzetten. 

Hans van Ark, programmamanager Missionair Werk en Kerkgroei. 

>Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 25 juli 2016. 
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Herfstgeuren 

 

Een fluitende wind en  

gekraak van takken.  

Dwarrelbladeren weven  

bronskleurige tapijten.  

 

Geknakte rietstengels langs  

de modderige sloot.  

Een lichte nevel  

klam en vochtig. 

  

Glijvlucht over  

glibberige grond  

door geelgroene  

bruine bladmoes. 

  

Overal geflierefluit van jewelst  

 

Grauwe ganzen gakken.  

Klapwiekende dansers  

in V – formatie,  

vliegen allen zuidwaarts  

naar de horizon.  

 

Een achtergebleven lijster  

hangt dood in een struik,  

een buizerd loert ernaar  

op zijn veel te dunne tak.  

 

Rim Sartori 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKyfHr_J_PAhVLWBoKHWWpBz8QjRwIBw&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option%3Dcom_kleurplaatprinting%26img%3D4369%26fld%3D/Herfst/page2.html&psig=AFQjCNHGBxxTzT5Bml8MxknTOsy6DgqdXA&ust=1474530449170045
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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 13 november 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 

              

 

 



 

30 

 

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 

 

02 okt   10.00 uur        Westwoud, Ds Marina Slot,                          

                              Heilig Avondmaal  
07 okt   19.00 uur Hoogkarspel, Meditatievesper,  

                                                                      o.l.v.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 
20 okt   09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina Slot 

23 okt   10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot,  

                                                       Oogstzondag, Heilig Avondmaal,  

                                             m.m.v. muziekgroep Piet en Olga Duin 

29 okt   19.00 uur  Westwoud, RK kerk, Oecumenische  

     Werkgroep 

 

04 nov   19.00 uur Hoogkarspel, Meditatievesper  

                                                                        o.l.v. Wilma van Ophem 

06 nov   10.00 uur Westwoud, gedenken van overledenen 

13 nov   10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Piet Meijer 

17 nov   10.00 uur Noorderlandhuis,  

                                            oecumenisch gedenken van overledenen 

20 nov   10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot, 

                                                                  gedenken van overledenen 

27 nov   10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot, 1e Advent, 

                                                                                    Breken en Delen 

02 dec   19.00 uur Hoogkarspel, Meditatievesper  

                                                                     o.l.v. pastor Cor v.d. Spek 

04 dec   10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot 
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