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Kijken naar wat komt 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

hoewel er weinig zicht is. 

Je steekt een kaars aan in de nacht, 

omdat je iets van God verwacht: 

een wereld waar het licht is. 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

zoals toen, lang geleden. 

Er werd een kind van God 

verwacht, 

een kind van licht, een kind vol 

kracht, 

een kind dat zorgt voor vrede. 

 

Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven hopen. 

Het kerstkind is een nieuw begin. 

We slaan een weg van vrede in. 

Die moet je verder lopen. 

 

Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven dromen. 

Is licht zien in de duisternis, 

Geloven dat God met ons is 

en dat zijn rijk zal komen. 
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Kerst 2016 Vredeslicht 

 

n het voorjaar kregen we een hint van een van onze jonge 

gemeenteleden of wij mee wilden doen om het Vredeslicht te 

verspreiden. Hij had het gelezen op internet en wilde ons dit 

meegeven. Wij hebben toen contact gekregen met de scouting van 

Grootebroek die met een aantal begeleiders en jongeren naar Wenen 

gaan om het Vredeslicht op te halen.   

                                                                                                         

Wat is het Vredeslicht?  

Het Vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken door een kind en daarna 

verspreid door kinderen over de hele wereld.                                                     

Zo ontstaat er al meer dan 25 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene 

kleine vlammetje een oceaan van licht.  

Voor even zijn die vlammetjes samen een vuurtoren, die in het donker 

ons de weg wijst naar de vrede.                                                                                                           

Ook duizenden scouts uit de hele wereld geven het licht in de tijd 

voor kerst aan elkaar door.                                                                                                                            

Zo vormen zij samen een keten van licht, als teken van vrede en 

vriendschap. 

 

In beide vieringen op Kerstavond wordt het Vredeslicht binnen 

gebracht, voor één keer worden onze paaskaarsen met het licht van de 

Vrede aangestoken. 

Omdat we zo graag willen dat er meer vrede komt op deze wereld, 

onze wereld!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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Oecumenische Jongerenkerstviering Westwoud  

                                                                      Thema Vredeslicht 

n de Martinuskerk om 19.00 uur m.m.v. kinderkoor en 

jongerenkoor, Ds. Marina en een oecumenische werkgroep, 

scouting Grootebroek en Westwoud die elkaar het vredeslicht 

doorgeven en daarna aan ons allen. 

 

Kerstnachtviering Hoogkarspel 2016  Thema Vredeslicht 

n de PKN kerk om 22.00 uur m.m.v. het Byzantijns koor Indrik en 

de scouting van Grootebroek die het vredeslicht van Wenen naar 

hier komen brengen. 

 

 

 

Het Advent thema: ‘Jezus is mens geworden’ 

 

at zijn menselijke eigenschappen die we bij Jezus herkennen? 

Passie, Overgave, teken van Hoop, Inspiratie…. In de vier 

adventsvieringen werken we deze eigenschappen, thema’s, uit tot een 

geheel, een grote prelude op de kerstvieringen van 22 december ( in 

het Noorderlandhuis ) en Kerstavond en Kerstnacht op 24 december. 

 

1e Advent 27 november Hoogkarspel. Thema: Passie 

Tevens Kunstviering: de Kunst van het koken 

Gast Nanja Poll, eigenaresse en chef-kok restaurant  

Zuideten in Hoorn 

 

2e Advent 4 december Westwoud. Thema Overgave 

      

3e Advent 11 december Hoogkarspel, Ds. Marius Braamse.  

Thema: Teken van Hoop, m.m.v. het harpduo Tessel en Anna. 

 

4e Advent 18 december Hoogkarspel, Kerstzangviering om  

11.00 uur m.m.v. het gelegenheidskoor o.l.v. dirigente Tineke Broers.  

Thema: Inspiratie 

I 

I 

W 
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Inschrijving Kerstdiner Herberg op 16 december geopend 

p vrijdag 16 december is er een kerstdiner in de Herberg, de 

inschrijving is geopend en u kunt aan Tineke Hupkens, Loes 

Siedenbrug of Margriet Bakker- Struik aangeven dat u mee wilt eten. 

Pianist Piet Beemster begeleidt ons met het zingen van Kerstliederen. 

We hopen op een genoeglijke en mooie avond. 

Iedereen is welkom, maar het aantal plaatsen is 

beperkt, dus haast u om te bellen of te mailen. 

 

                   Ds. Marina Slot 

 

 

 

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 

O 

D 

D 
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Gelegenheidskoor  
 

inds een paar jaar hebben we een 

gelegenheidskoor dat bijzondere 

vieringen opluistert.  

Komend seizoen is dirigente Tineke 

Broers weer bereid voor de kerstzangdienst in Hoogkarspel te 

repeteren op zes donderdag-middagen. 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 zondag18 december  

om 11.00 uur. 

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

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

 
 

 

Theatervoorstelling ‘Een Eigen Thuis’ 

 

ondag middag 27 november om 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. 

S 

Z 
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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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            

Sacrale Dans 

 

In het voorjaar is er weer een 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  avonden staat gepland op 16 februari, 16 maart, 23 maart  

en 6 april.  

Er wordt een vrijwillige bijdrage van 5 euro gevraagd.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq_efByq_QAhUCqxoKHfhGC8QQjRwIBw&url=http://www.kerstplaatje.com/&psig=AFQjCNE1HrJE678nrMt8jCoEoPO3Omwtlg&ust=1479464928855305
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Lezing over Iconen 

 

Donderdagavond 23 maart 2017 om 19.30 

uur komt Paul Brenninkmeijer in de PKN 

kerk van Hoogkarspel een interessante 

lezing geven over iconen. Paul is Rooms-

Katholiek priester met emeritaat in het 

bisdom Utrecht. Iconen zijn fascinerend! 

Ze worden met speciale technieken 

geschilderd, doorgaans op hout, volgens 

vaste voorschriften en regels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

In Memoriam Rinske Schaper-de Jong 

Geboren op 8 oktober 1924 in Workum en overleden op 20 

september 2016 in Hoogkarspel. 

 

a een korte ziekte is Rinske Schaper thuis in haar woning 

Raadhuisplein 80 te Hoogkarspel in de leeftijd van bijna 92 jaar 

overleden. Ze was bijna 69 jaar getrouwd met Wabe Schaper.  

Ze hebben elkaar ontmoet in Wabe’s onderduikerstijd in Friesland.   

N 
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Rinske was de moeder van Tineke, Jannie, Jan en Bea, grootmoeder 

en overgrootmoeder van velen.  

Ze was een zeer geliefd en trouw gemeentelid, zowel in Hoogkarspel 

als in Westwoud.  

 

Boven de rouwkaart stond 

 

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt, 

Als veel je wordt ontnomen. 

Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt. 

Als het leven niet meer jouw leven is. 

Dan komt de tijd dat het einde goed is. 

 

Woorden die spreken over de laatste periode van haar leven waarin 

langzamerhand haar lichaam en geest minder werden.  

Maar we herinneren ons haar ook als de fiere vrouw en moeder, steun 

en toeverlaat van Wabe, de gastvrouw voor zijn zakelijke contacten.  

Rinske Schaper was een lieve, hartelijke en hardwerkende vrouw, die 

jarenlang meegewerkt heeft in het bedrijf 

van haar man, het eerste tuincentrum van 

Hoogkarspel. Ze was gastvrij en iedereen 

kon altijd bij haar binnenwandelen. En als 

het nodig was blijven slapen. Ze was 

dienstbaar aan haar omgeving maar had ook 

vaak zorg om allen waar ze van hield. Ze 

was ook een kind van haar tijd, sprak niet 

gemakkelijk over haar gevoelens en genoot vooral van het doen. 

Lezen, borduren, haken,  naaien en lekker koken.  

Ze was een gelovige vrouw, afkomstig uit een orthodox gezin in het 

Friese Workum.  

De gezamenlijke kerkgang was voor haar belangrijk. 

In een mooie dienst, geleid door pastor Louise Kooiman, hebben 

Wabe en zijn gezin, familie, vrienden, medewerkers van het 

Noorderlandhuis en gemeenteleden afscheid van Rinske genomen. Er 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjono-uy6_QAhXDXRoKHWBHCOIQjRwIBw&url=http://www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/mooie-tuin-in-de-zomer&psig=AFQjCNHT9BZdljIFDT_I9ODgzaF3p6exjg&ust=1479465131848423
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is veel gezongen, natuurlijk ‘Tel uw zegeningen’, dat door Wabe zelf 

werd ingezet en er zijn goede en lieve woorden gesproken.  

Moge zij rusten in vrede en moge de Barmhartige zijn bij Wabe, de 

kinderen en (achter)kleinkinderen. 

 

                                                                                            

Ds. Marina Slot 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter. 

 

e afgelopen week zaten we in de ban van de Amerikaanse 

verkiezingen. Zou Clinton of Trump de nieuwe president van de 

Verenigde Staten worden? Het was toch wel een verrassende uitslag. 

We zullen moeten afwachten of president Trump zijn soms dreigende 

plannen gaat uitvoeren. Een onzekere tijd breekt daaromtrent aan. 

   

We zitten nu toch echt in de donkere dagen voor kerst. Soms zie je er 

tegenop om naar buiten te gaan omdat het winderig, regenachtig en 

koud is. Het is goed om toch even naar buiten te gaan. Thuis 

gekomen kun je dan extra genieten van de warmte, de gordijnen dicht 

en gezellig een kaarsje aansteken. 

We hebben weer mooie vieringen achter de rug. De Michazondag 

met Ds Annigje de Jong-Idzinga en de Oogstzondag met onze eigen 

dominee Marina. Het is al bijna traditie dat op deze zondag het  

ensemble van Piet en Olga Duin komt spelen en zingen. Olga vraagt 

altijd of we a.u.b. het Heilig Avondmaal dan vieren want daar geniet 

ze zo van. 

Zo gaan we langzaamaan naar Advent en Kerst toe, maar voor het 

zover is, sluiten we eerst het kerkelijk jaar af op 20 november. Deze 

zondag wordt ook wel Eeuwigheids of Voleindigings-Zondag 

genoemd. We noemen dan nog eenmaal de namen van onze dierbare 

D 
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overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar. Dit jaar zijn dit: 

Antje Visser, Gerda Vriend, Hennie ten Wolde en Rinske Schaper. 

Daarna gaan we op weg naar Kerst. Het thema is: Inspiratie. De 

eerste en tweede Advent gaat onze eigen ds Marina Slot voor. De 

derde Advent gaat ds Marius Braamse voor in de viering. Het 

harpduo Tessel Kruier en Anna Manshanden zullen in deze viering, 

een aantal stukken op de harp voor ons spelen. De kerkenraad 

verheugt zich altijd weer als Marius een keer voorgaat in de viering 

want hij heeft veel voor de kerkenraad en de gemeente betekend. De 

vierde Advent, traditioneel de Kerstzangviering wordt verzorgd door 

de kerkenraad. Ook dit jaar zingt het gelegenheidskoor o.l.v. 

dirigente Tineke Broers. Afgelopen donderdag zijn zij met de 

repetities begonnen. Let op deze viering begint om 11.00 uur.! 

Op Kerstavond is om 19.00 uur het Oecumenisch Jongerenkerstfeest 

in de RK kerk van Westwoud m.m.v. het jongerenkoor. Om 22.00 

uur is de Kerstnachtviering in Hoogkarspel. Het Byzantijns koor 

Indrik verleent muzikale medewerking aan deze viering. Na afloop 

drinken wij een glaasje glühwein 

Tot slot is er op 31 december om 19.30 uur een oecumenische viering 

in de Protestantse Kerk van Westwoud voorbereid door de 

oecumenische werkgroep. Er is mij ingefluisterd dat Margriet Bakker 

de overdenking maakt. Dat is haar wel toevertrouwd. 

Daarna luiden we het oude jaar uit en verwelkomen we het nieuwe 

jaar. 

Eind januari start de actie Kerkbalans 2017 maar daarover meer in 

het volgende Klankbord. 

Namens de kerkenraad wens ik u allemaal een Gezegend Kerstfeest 

en een Voorspoedig Nieuwjaar. 
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Van de vergadertafel 

 

ierbij krijgt u een gecombineerd verslagje van de 

kerkenraadsvergaderingen van 7 september en van 12 oktober. 

De belangrijkste punten  heb ik voor u op een rijtje gezet.  

We hebben de nieuwe burgemeester Michiel Pijl uitgenodigd om 

kennis te komen maken met ons. We zijn tenslotte buren! Dit gesprek 

heeft inmiddels op 3 november plaatsgevonden in de Herberg. In een 

plezierige sfeer hebben we de burgemeester verteld wie we zijn, wat 

we doen en wat voor kerk we willen zijn. Omgekeerd hebben we een 

goed beeld gekregen van onze burrie, we hopen dat we, waar 

mogelijk, kunnen samenwerken. Wij wensen hem alle succes in ons 

mooie Drechterland.  

Helaas is onze koster Jos ziek. Het is heel fijn dat Margreet zijn uren 

kan opvangen. Met de inzet van vrijwilligers (o.a. de tuin- 

koffiegroep) kan de kerk blijven draaien. Natuurlijk leven we met Jos 

mee en hopen dat hij in de loop van het nieuwe jaar weer zijn 

werkzaamheden kan oppakken.  

Voor de kapotte kerkklok is een nieuwe motor 

aangeschaft. We hopen dat de klok vóór de kerst 

gerepareerd is.  

Het thema van de vier adventsvieringen dit jaar 

is op voorstel van Ds Marina: Jezus is mens 

geworden. Ds Marina wil met dit thema de 

aspecten van het mens-zijn van Jezus  

omschrijven. Op 27 november, de 1e 

Adventsviering,  zal Passie centraal staan. Nanja 

Poll, eigenaresse van restaurant Zuideten in Hoorn, is uitgenodigd om 

over haar passie te komen vertellen. 

De kerstzangviering, ingevuld door de Kerkenraad, vindt dit jaar 

plaats op 18 december om 11.00 uur ’s morgens. Het 

gelegenheidskoor o.l.v. Tineke Broers zal de viering muzikaal 

invullen.. 

We bespreken het jaargesprek dat Ds Marina in augustus heeft gehad 

met twee leden van de kerkenraad. Het is een prettig en open gesprek 

H 
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geweest. Zou er een vaste vervanger moeten komen als Marina geen 

dienst heeft? Dit vinden we als kerkenraad niet echt nodig. In het 

nieuwe jaar  gaan we de kerkenraads- vergaderingen verplaatsen naar 

de middag. Ds Marina is erg blij dat er de laatste 

tijd kinderen in de kerk komen en dat zij aandacht 

aan hen kan besteden. In de liturgie is hiervoor 

plaatsgemaakt: Kindertijd. Ds Marina wil parabels 

in de vieringen inbrengen, zij heeft een bijscholing 

gevolgd waarin  parabels ter sprake zijn gekomen. 

De firma Reudenroos is gevraagd om de 

vitrinekast te maken die in de kerkzaal komt te 

staan.  

Wie o wie van de gemeente-leden wil de 2de persoon zijn, naast 

Margreet de koster, die een alcoholvergunning heeft. Hiervoor moet 

een korte cursus gevolgd worden van drie halve dagen. Deze 

vergunning is nodig omdat bij verhuur van de kerk aan verenigingen 

(b.v. de bridgeclub) een glaasje alcohol wordt geschonken.  

We moeten een andere oplossing gaan bedenken voor het kopiëren 

van het Klankbord. Het kopieerapparaat, waarop tot nu toe het 

Klankbord wordt afgedrukt, heeft zijn beste tijd gehad. 

Kerkrentmeester Wouter Kunz zal zich hiermee bezighouden.  

In een samenwerkingsverband tussen onze kerk en de kerk van de 

overkant gaat volgend jaar de Passion opgevoerd worden! Bij ds 

Marina Slot en bij Pastor Jules Post is dit idee ongeveer gelijktijdig 

ontstaan. In oktober is in een gezamenlijk overleg tussen de overkant 

en met een paar mensen van onze kerkenraad besloten dat op de 

zaterdagavond 8 april in de week voor Pasen 2017,  in de                           

St Laurentiuskerk de Passion uitgevoerd zal gaan worden. Het 

uitgangspunt is het Lijdensverhaal in hedendaagse, toegankelijke taal 

te brengen. We hopen hiermee een groep mensen te bereiken die 

normaal niet in een kerk komt. Wordt vervolgd! 

In de keuken van  de Herberg wordt druk gekookt. In september is de 

brandweer op uitnodiging geweest, in oktober hebben we een diner 

gehad met open inschrijving.  Er werd toen een zeemansdiner 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ0LzIza_QAhVD0hoKHcyaBkgQjRwIBw&url=http://www.kindengeloof.nl/kind-kleurplaten.html&psig=AFQjCNFt-sl5-XXcE8c0KejnhB3I03aNKA&ust=1479465710074328
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gekookt.  Ds Hanneke Borst uit Enkhuizen 

en haar man Gerrit hebben tijdens het diner 

mooie verhalen verteld over hun zeilschip. 

Vrijdag 19 november zijn de kinderen en 

hun begeleiders van Nicole’s Huiskamer 

uitgenodigd. Vrijdag 18 december willen 

we een kerstdiner serveren, een candlelight-

diner. Hierop kan ingeschreven worden. Piet Beemster komt de 

kerstliederen die we gaan zingen begeleiden op de piano.  

We zitten nog altijd met een vacature van 

kerkrentmeester/penningmeester in het College van 

Kerkrentmeesters.  Wie wil dit college komen versterken? 

Op woensdag 30 november vergaderen we weer. We hebben dan ook 

een bezinningsmoment ingepland.  

                                                                        Loes Siedenburg, scriba 

 

Collecte rooster diaconie 

 

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 vluchtelingen problematiek. 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 9 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. 

 

 

11 december Stichting Exodus.   

e stichting Exodus is een van oorsprong christelijke organisatie, 

die opvang en ondersteuning biedt aan (ex) gedetineerden in de 

S 

D 
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laatste fase van hun straf. Deze gedetineerden moeten gemotiveerd 

zijn om uit de criminaliteit te stappen.  

Zij kunnen terecht bij de 11 Exodushuizen, verspreid over het hele 

land. Exodus biedt, bijvoorbeeld via een maatje uit het vrijwilligers-

werk, begeleiding aan ex-gedetineerden met als doel om hen weer 

terug te laten keren in de maatschappij. Dit kan door middel van 4 

onderdelen: wonen, werken, relaties en zingeving. 

 

 

18 december Voedselbank West-Friesland. 

oals u weet staat in onze kerk een kist, waarin u houdbare 

producten voor de voedselbank kunt deponeren. Vrijwilligers 

zorgen er voor dat deze producten bij de voedselbank worden 

afgegeven. 

Armoede, geen geld hebben, in de schuldsanering zitten, het kan ons 

allemaal overkomen. De voedselbank wil mensen die de eindjes niet 

meer aan elkaar kunnen knopen graag helpen. Dit kan door 

ondersteuning met  het verschaffen van tijdelijke voedselhulp,  het  

signaleren van problemen van mensen die in de knel zitten, speciale 

aandacht schenken aan de kinderen door hun cadeautjes te geven op 

verjaardagen en speciale gelegenheden zoals het Sinterklaasfeest. 

Ook worden mensen doorverwezen naar instanties die hen verder 

kunnen helpen. 

 

 

 24 december Kerk in Aktie Kinderen in de knel. 

wetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist met Kerst. Zij 

brengen Kerst vaak door op straat, achter een naaimachine in 

een donker kledingatelier of in angst voor geweld. 

Voor veel te veel kinderen is Kerst helemaal geen feest. Hun jonge 

leventje wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid of 

verwaarlozing. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere 

aandacht en steun. 

De kerstcollecte is heel belangrijk. Dankzij uw steun kunnen wij de 

opbrengst bestemmen  voor de kinderprojecten.   

Z 
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Collecte rooster 2017. 

 

8  januari. Hospice Dignitas Hoorn. 

ospice Dignitas Hoorn bestaat al weer ruim 12 jaar en biedt een 

gastvrij verblijf aan iedereen in de laatste levensfase. Het woord 

Hospice betekent “Herberg”. De gasten worden in een liefdevolle, 

veilige en huiselijke sfeer verzorgd door de medewerkers en vele 

vrijwilligers. De ontwikkeling van Hospice Dignitas is alleen maar 

mogelijk geweest, dankzij de financiële steun van mensen uit de 

regio. In 2015 was het Hospice bijna gesloten omdat de 

dagvergoeding vanuit de zorgverzekeringen te laag was. Helpt u mee 

het Hospice te behouden?  

 

 

15 januari. Stichting Koningskind. 

tichting Koningskind is een Christelijke organisatie met als doel 

het opvangen, begeleiden en opvoeden van kansarme- en 

weeskinderen in Suriname. Dit gebeurd door het creëren van een 

familie- of gemeenschapshuis, waarbij de saamhorigheid, veiligheid 

en welzijn van het kind voorop staat. Het kind kan zich hierbij 

ontplooien in een klimaat van geborgenheid en liefde. Het doel is om 

Stichting Koningskind geheel zelf zorgend te laten worden. Laten wij 

mee helpen om de toekomst dromen van de kinderen te laten 

uitkomen. 

 

 

22 januari. De Regenboog Groep. 

eder mens is de moeite waard, ook mensen die in armoede leven 

en/of sociale uitsluiting ervaren. De Regenboog Groep stimuleert  

de ontwikkeling van de aller kwetsbaarste mensen, zodat zij actief 

kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hierdoor  kunnen zij zelf 

vorm en inhoud  geven aan hun bestaan. Bij armoede en 

eenzaamheid, komen vrijwilligers als coach of maatje bij iemand 

thuis om samen orde op zaken te stellen. Dak- en thuislozen kunnen 

in een van de acht inloophuizen van de Regenbooggroep terecht  om 

H 

S 
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even rust te vinden. Ook worden mensen met een achterstand tot de 

arbeidsmarkt geholpen in hun zoektocht naar werk. Niemand hoeft 

zich immers verloren te voelen. Steun het werk van dominee Wouters 

uit Amsterdam met uw financiële bijdrage. 

   

        

 

LEDEN ADMINISTRATIE 
 

Nieuwingekomen gemeenteleden: 

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

R.H. ( Rinske) Guerain, Horn 65,  1614 LT, Lutjebroek 

M.C. ( Marijn)  Guerain, Horn 65,  1614 LT, Lutjebroek 

S.A.M. (Sara)  Guerain, Horn 65, 1614 LT, Lutjebroek. 

Mevr. I. Veerman-Miedema, Raadhuisplein 92, K1108, 1616AX  

Hoogkarspel 

 

Overleden: 

R. Schaper – de Jong echtgenote van W. Schaper 

  

Verhuisd: 

Mevr. F.L. Platje-Goosen, Raadhuisplein 92, K1101 1616 AX 

Hoogkarspel 

  

                                    Met een hartelijke groet, ledenadministrateur. 

                                                                        Johan Hupkens, 
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BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Kerstpresentje voor 70+ 

 

n Westwoud hebben de PKN kerk en de RK 

kerk de handen in elkaar geslagen om de 

ouderen in de gemeente te verrassen. Meestal 

kregen de ouderen een kerstattentie die genuttigd 

kon worden. Deze keer zijn  het verhalen en 

gedichten, maar kijkt u maar…. U krijgt vanzelf 

ons presentje. 

En als we soms iemand vergeten zijn, wilt u ons dan even tippen, dan 

maken we dat gauw goed… 

 

 

Collecte rooster diaconie 

 

4 december, Kinderen in de Knel, Kerk in Actie Geef liefde! 

 

et Kerst staat de collecte in het teken van steun aan 

verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. In de kleine 

plattelandsdorpen is bijna geen zorg voor deze kinderen. Ouders 

weten niet goed hoe ze met hen om moeten gaan, houden de kinderen 

verborgen en schamen zich voor hen. Sommige ouders zien hun 

gehandicapte kind(eren) als een straf van God. 

NOAD, partnerorganisatie van Kerk in Actie, steunt ouders en hun 

gehandicapte kinderen. Door hulp in de vorm van kennis over de 

rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen 

weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in 

zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. 

Kinderen ontwikkelen zich beter en komen tot bloei. 

Met uw bijdrage aan de kerstcollecte voor het Kinderen in de Knel 

maakt u het mogelijk dat ouders ondersteuning krijgen om hun 

gehandicapte kinderen zorg, liefde en aandacht te geven.  

I 

M 
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31 december, Seniores Priores 

 

eniores Priores stelt zich ten doel om mensen van 55 jaar en 

ouder te helpen zelfstandig in Westwoud te blijven wonen. 

De basisgedachte is:  

onderlinge dienstverlening. 

Middelen om dit doel te bereiken zijn: 

- De Seniores Priores auto 

- De winkel 

- Het Seniorencentrum 

- Het groepskoken 

- Hulp in de tuin 

- Hulp bij klusjes in huis 

- Andere hulp waarmee het doel bereikt kan worden 

Hiervoor is de inzet van vele vrijwilligers nodig. 

 
 

We zullen er zijn 

 

Ik zal je bedenken 

ik zal je verwachten 

ik zal je beschermen 

zodat je er bent. 

 

Ik zal je omhelzen 

in lichtende nachten 

ik zal je vertellen 

opdat je me kent. 

 

Ik zal je beschermen 

ik zal je benoemen 

ik zal je beloven 

ik zal voor je zijn. 

 

S 
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Ik zal je vertalen 

in alle seizoenen 

ik zal je herkennen 

we zullen er zijn.     Johanna Kruit 

 

Dit gedicht staat op de gevel van het Lievensberg Ziekenhuis in Berg 

op Zoom 

 

 

 

 

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 
 

nderstaande brief  van de PKN is in oktober bij onze kerkernaad 

binnengekomen. Door deze brief te publiceren in het Klankbord 

willen wij, u als gemeentelid, ook van de verandering van de 

dienstverlening binnen de dienstenorganisatie van Protestantse kerk 

op de hoogte stellen. 

Loes Siedenburg, scriba. 

Dichter bij het hart – veranderingen dienstenorganisatie nr. 1 

 

Geachte scriba, predikant of kerkelijk werker, 

  

anaf 2017 verandert het aanspreekpunt voor dienstverlening 

door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. 

Gemeenten kunnen vanaf 2 januari bellen of mailen met het team 

‘Ondersteuning Gemeenten’ van de dienstenorganisatie. Het team 

‘Ondersteuning Gemeenten’ is van maandag tot en met donderdag 

bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 16.00 

uur. 

  

Gemeenteadviseurs in dienst van de dienstenorganisatie 

Tot eind 2016 vormen de gemeente-, jeugdwerk- en LRP-adviseurs 

in dienst van de dienstenorganisatie het gezicht van de 

O 

V 
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dienstverlening aan gemeenten. Deze gemeenteadviseurs zijn het 

werk aan het afbouwen, omdat vanaf 1 januari er geen regionaal 

werkende gemeenteadviseurs meer in dienst zijn van de 

dienstenorganisatie. 

  

Zelfstandige gemeentebegeleiders 

Vanaf 1 januari 2017 verwijst de dienstenorganisatie gemeenten naar 

- of de gemeente kan zelf op zoek gaan naar - zelfstandige 

gemeentebegeleiders. Vooruitlopend op deze veranderingen zijn een 

aantal voormalige gemeenteadviseurs van de dienstenorganisatie al 

voor zichzelf begonnen. Bijvoorbeeld Jack de Koster 

(www.jackdekoster.nl) en Jan Boer (www.kerkvitaal.nl). Ook zijn er 

enkele samenwerkingsverbanden van gemeentebegeleiders in 

voorbereiding. Op de website van de Protestantse Kerk verschijnt 

binnenkort een overzicht van zelfstandige gemeentebegeleiders. 

  

Overgangsfase 

Mocht er in uw gemeente sprake zijn van bestaande langdurige 

begeleiding waarbij met gemeenteadviseurs afspraken zijn gemaakt 

die doorlopen in 2017, dan wordt gezocht naar een natuurlijk moment 

om dit traject te stoppen. Mocht er vanaf dat moment nog begeleiding 

nodig zijn, dan wordt verwezen naar zelfstandige begeleiders (zie 

vorige alinea). Nieuwe opdrachten worden door de huidige 

gemeenteadviseurs die in dienst zijn van de dienstenorganisatie niet 

meer aangenomen. 

  

Als de gemeenteadviseur van uw gemeente in de periode tot 1 januari 

2017 niet meer bereikbaar is, kunt u bellen naar het algemene 

nummer van de dienstenorganisatie (030) 880 18 8 0 of e-mailen naar 

servicedesk@protestantsekerk.nl. De medewerkers zullen u zo goed 

mogelijk van dienst zijn. 

  

Samenvattend 

Met ingang van 1 januari 2017 verdwijnt de regionale 

gemeenteadviseur in dienst van de dienstenorganisatie. Het nieuwe 
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team ‘Ondersteuning Gemeenten’ wordt vanaf 1 januari 2017 het 

eerste aanspreekpunt voor gemeenten. Dit team is van maandag tot en 

met donderdag bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 

9.00 tot 16.00 uur. Het laatste kwartaal van 2016 is een 

overgangsfase waarbij gemeenten nog terecht kunnen bij de huidige 

gemeenteadviseurs of contact kunnen opnemen met de servicedesk 

van de dienstenorganisatie via (030) 880 18 8 0 of 

servicedesk@protestantsekerk.nl. 

  

Mails over veranderingen dienstenorganisatie 

Dit is de eerste mail in een reeks over de toekomstige veranderingen 

bij de dienstenorganisatie naar aanleiding van het synoderapport 

Kerk 2025 en het daaruit voortvloeiende beleidsplan van de 

dienstenorganisatie 2017- 2020 ‘Dichter bij het hart’. 

  

Wilt u deze mail doorsturen naar iedereen 

in uw gemeente voor wie deze informatie 

interessant is? Alvast bedankt. 

 

Met vriendelijke groet,  

Dhr. Haaije Feenstra 

Directeur dienstenorganisatie Protestantse 

Kerk in Nederland 

 

 

 

 

 

Campagne zonder God? 

 

In de campagne ‘Geloven doe je in de kerk?’ wordt God niet 

genoemd. Praten over God: brood uitdelen of honger creëren? 

Dat in de kerk de verhouding tussen God en mens centraal staat – 

daarover bestaat weinig twijfel. Van de majestueuze fresco’s ín de 
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Sixtijnse kapel tot het onooglijkste kerkje: een kerkgebouw is een 

godshuis. 

 

Kloof gelovig-ongelovig 

Hoe de verhouding tussen God en mens het beste ter sprake kan 

worden gebracht in een grotendeels geseculariseerde samenleving is 

een ander vraagstuk. Gelovigen en kerkelijken spreken over 

randkerkelijken, zinzoekers, ongelovigen. Gelovigen voelen de drang 

om de veronderstelde kloof tussen de kerkelijken en de onkerkelijken 

te overbruggen en struikelen soms over hun tong om maar in gesprek 

te komen. 

Aan de andere kant van die kloof bestaat wat aarzeling om dit 

gesprek aan te gaan. Al die grote woorden van die kerkelijken; al dat 

weten over God, al dat 'geloven'... 

Onderzoek leert ons dat deze mensen - die wel degelijk 

geïnteresseerd zijn in zingeving en saamhorigheid hoog op de agenda 

hebben staan  - toch de nodige aarzeling ervaren bij de drempel van 

een kerkgebouw. De voornaamste aarzeling? Ze geven aan ze niet 

'geloven'. Met andere woorden: er wordt verondersteld dat men zou 

moeten 'geloven' alvorens de drempel van een kerk over te gaan. 

Nergens voor nodig; iedereen is welkom in de kerk – zo vindt de 

Protestantse Kerk. Een kerkgebouw is niet bij uitstek een plek waar 

'gelovigen' zitten te 'geloven'. De kerk is niet alleen een vindplaats 

van geloof, maar ook van hoop en liefde. Premier Rutte verwoordde 

het afgelopen zondag mooi: "Voor mij geldt als gelovige dat juist de 

twijfel betekenis geeft aan de zekerheid". Dat er wis en waarachtig 

nog wel andere dingen in een kerk plaatsvinden dan het uitsluitend 

voor wáár houden van een aantal geloofsovertuigingen – dát is waar 

deze campagne aandacht voor vraagt. 

 

Hongerig maken 

Nu is de protestantse geloofstraditie een open geloofstraditie die 

aandacht heeft voor het ontwikkelen van een eigen houding ten 

opzichte van het geloof. Dat houdt óók in dat de ene Protestantse 

gemeente niet identiek is aan de andere Protestantse gemeente. En dat 
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heeft weer als gevolg dat een landelijke campagne ruimte moet 

scheppen voor de plaatselijke invulling. 

Communicatie van de Protestantse Kerk moet honger creëren – geen 

brood uitdelen. Het moet mensen laten overwegen om naar de kerk te 

gaan. Dáár wordt het brood uitgedeeld, dáár klinkt het Evangelie. In 

de kerk - en dan wordt met nadruk bedoeld: in de plaatselijke 

geloofsgemeenschap - moet het brood worden uitgedeeld. En of dat 

brood bestaat uit een wellustig croissantje, speltbrood of spartaans 

roggebrood – dát is eerst en vooral aan de plaatselijke gemeente en 

haar voorganger. 

de heer Rian Binnendijk, hoofd communicatie & fondsenwerving. 

Meer informatie: www.protestantsekerk.nl. 

>Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, bericht d.d. 7 november 

2016. 

 

Andijk zingt naar de Kerst met 

EDOZA op 10 december 

 

p zaterdag 10 december 2016 is er 

vanaf 19.30 uur een ‘Andijk zingt 

naar de Kerst’ in de Gereformeerde 

kerk te Andijk. Een groot advents- of 

kerstconcert met medewerking van het 

befaamde Interkerkelijk Mannenkoor Edoza uit Sneek o.l.v. Jan 

Hibma. Daarnaast is er samenzang van bekende traditionele 

kerstliederen en vormt het zo een mooi geheel. Niemand minder dan 

Dirk Out (orgel) en Hugo van der Meij (vleugel) komen de 

begeleiding van de koor- en samenzang verzorgen en verzorgen ook 

instrumentale solo’s. Het wordt een fantastisch kerstconcert!   

Het concert begint om 19.30 uur, de entree is € 12,50 - kinderen € 5 

De kerk is open vanaf 19.00 uur. Kaarten zijn voorafgaande aan het 

concert in de kerk verkrijgbaar.  

Bij reserveren bedraagt de toegang € 10. Kaarten kunnen besteld 

worden door een email te sturen naar  muziek35@gmail.com   

Verdere info: www.zingenenzo.com 

O 
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Wybe Kooijmans orgelconcert Hervormde kerk te Venhuizen 

 

p 16 december 2016 speelt de vermaarde hoofdorganist van de 

Grote Kerk te Naarden, Wybe Kooijmans, op het fraaie Pels & 

Van Leeuwen orgel in de Hervormde kerk te Venhuizen. Het mooie 

programma voor deze avond zal bestaan uit muziek dat past bij de 

Kerst. 

Wybe Kooijmans kreeg zijn eerste 

pianolessen op achtjarige leeftijd, 

zijn eerste orgellessen op 

veertienjarige leeftijd aan de 

Verenigde Muzieklycea te 

Hilversum. Na zijn middelbare 

schooltijd ging hij naar het 

Sweelinck Conservatorium te 

Amsterdam waar hij in 1984 

afstudeerde in hoofdvak orgel (bijvak 

piano). Hierna volgde hij enige 

malen de Mastercursus voor Interpretatie en Improvisatie van de 

beroemde Franse organist Jean Guillou. Welkom waren talloze 

adviezen en wetenswaardigheden van een langjarig oud-registrant 

van Nederlands bekendste organist Feike Asma. 

Na vanaf plm. 1975 werkzaam te zijn geweest als organist in 

verschillende kerken in het Gooi werd hij in 1987 benoemd als een 

der organisten van de Grote Kerk in Naarden; sedert 2004 is hij er 

hoofdorganist. Als zodanig is hij lid van de Commissie Erediensten, 

de Orgelcommissie en de Concertcommissie. Op het monumentale 

Witte-orgel (1862) van deze kerk maakte hij meerdere cd-opnamen. 

Als organist geeft hij in Nederland geregeld concerten, internationaal 

speelde hij in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Canada, Zwitserland en 

Rusland, alwaar hij in Oktober 2007 het nieuwe orgel in de 

Philharmonie in Novosibirsk inwijdde. 

Het concert begint om 20.00 uur, zaal open 19.30 uur, entree € 10  

Verder informatie: orgel.venhuizen@gmail.com en 

www.zingenenzo.com 

O 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4n-aq1q_QAhVI0xoKHS_ZApcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/368169338262123877/&psig=AFQjCNHGsX9eOuRBvOFX1dYLWFa57Sq_ug&ust=1479468078928256
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Voor u 

een kerstfeest 

vol licht en warmte 

Blijheid en gezondheid 

aandacht voor elkaar 

                365dagen 

in het nieuwejaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie van het Klankbord 

wenst u 

gezegende kerstdagen 

en een voorspoedig 2017 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC3JH6uK_QAhWEDBoKHZmVBm4QjRwIBw&url=http://www.supercoloring.com/nl/kleurplaten/kerstversiering&bvm=bv.139250283,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNH6mIQkIwYza4cijCGTxF-UJzd0yg&ust=1479460188791508
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB9unv86_QAhVBOxoKHXL2CBUQjRwIBw&url=http://www.kleurplaatarchief.nl/categorie/kerstmis/kerstballen-in-de-boom--2781.html&psig=AFQjCNGIb31npeSzCvrsVRvM9Y8rDWyldg&ust=1479475951580600
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihkP7m9q_QAhUDtRoKHWylD_kQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/327988785338093922/&psig=AFQjCNFKuAKCH0WLQQy6SEqSY_ahDCqwNg&ust=1479476815783482
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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.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikg9KW9K_QAhVGWBoKHUeqDCoQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option%3Dcom_kleurplaatprinting%26img%3D6309%26fld%3D/Kerst/page3.html&psig=AFQjCNGIb31npeSzCvrsVRvM9Y8rDWyldg&ust=1479475951580600
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI5L2m9q_QAhWDqxoKHRZTBioQjRwIBw&url=http://www.kiddostuff.nl/Kerst/Kaarsen/Kerst-kaars-kleurplaat-58.html&psig=AFQjCNEmqB1XFye2vS9_dmYk2g25IxJYxQ&ust=1479476486656875
mailto:hwk.hulpverlening@live.nl
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Kopij inleveren voor het volgende Klankbord 

uiterlijk op zondag 8 januari 2017 
 

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     

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJtMzu9K_QAhVDfhoKHV5iCRUQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/Kaarsen.html&psig=AFQjCNEEU8Y2Q8E749EGzY_9IZ2oy1wNwA&ust=1479476277392675
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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 
27 nov 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot, 

                                      1e Advent  Breken en Delen, Kunstviering 

 

02 dec 19.00 uur Hoogkarspel, Meditatievesper  

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

04 dec 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot, 2de Advent 

11 dec 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marius Braamse,  

                                        3de Advent,  

                                                        m.m.v. Harpduo Tessel en Anna 

15 dec 10.00 uur Noorderlandhuis, Ds Luuk van Loo 

18 dec 11.00 uur Hoogkarspel, 4de Advent,  

                                          Kerstzangviering, m.m.v. Kerkenraad  

                                         en Gelegenheidskoor o.l.v. Tineke Broers 

22 dec 10.00 uur Noorderlandhuis, Kerstviering,  

                                           Ds Marina Slot en Pastor Jules Post,  

                                           m.m.v. het Gemengd Koor 

24 dec 19.00 uur Westwoud, St Martinuskerk, 

                                           Kinderkerstviering 

24 dec  22.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot, 

                        Kerstavondviering, m.m.v. Byzantijns Koor Indrik 

31 dec 19.30 uur Westwoud, PKN Kerk,   

                                          Oecumenische Oudejaarsavondviering

         

01 jan  Geen viering 

06 jan 19.00 uur Hoogkarspel, Meditatievesper 

08 jan 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot,  

                                          Nieuwjaarsviering 

15 jan 10.00 uur Hoogkarspel, dhr Jerke de Vries 

19 jan 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina Slot 

22 jan 10.00 uur Hoogkarspel,  

                        Ds Annigje de Jong-Idzinga, m.m.v. Anima Mea 

28 jan 19.00 uur Westwoud, RK Kerk,  

                                          Oecumenische viering 
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