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Tijd  

 

Gedachten vliegen zonder vleugels 

gaan op reis zonder bagage 

blijven hangen in mijn ziel. 

Ik koester en verhaal ze, 

geef ze ruimte om te wonen. 

Met de warmte van de woorden 

wordt verwachting opgewekt. 

Op de grens van tijd en ruimte 

waar de schaduw langer wordt 

is mijn blik nu helder 

zonneklaar en helemaal gericht 

op woorden die gaan komen, 

die gaan dagen, 

op hun tijd 

in het nieuwe jaar! 

   
Dick 

bewoner van de ‘Wonne’ 

Opvang - en doorgangshuis in Enschede 
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Barmhartigheid 

 

elfs in de Oudejaarsconference 2016 van Claudia de Breij viel 

dat woord zomaar. 

Een citaat uit de krant: ‘In een warm pleidooi voor positiviteit en 

ouderwetse barmhartigheid zocht  ze vooral naar het midden, want 

het lijkt wel of ‘boze mensen meer aandacht krijgen dan aardige 

mensen’.  

 

Ik vond het een mooie opmaat naar het nieuwe jaar, dat dat mooie 

woord barmhartigheid weer een plaats krijgt in de wereld. 

In de RK kerk werd 2016 uitgeroepen tot het jaar van de 

Barmhartigheid, maar wij trekken het door en we nemen die 

levenshouding mee in het 

nieuwe jaar.                                                                            

In de oecumenische vieringen 

in Westwoud, op de 5e 

zaterdag van de maand, gaan 

we aan de slag met de werken 

van Barmhartigheid uit het 

evangelie van Mattheus 25. 

Barmhartigheid, het is zo’n 

woord dat je niet dagelijks 

gebruikt, maar waarbij  je wel 

aanvoelt wat er mee wordt 

bedoeld.                                                   

Het is een woord en een begrip 

dat een omkering vraagt  t.o.v. wat gangbaar is in de huidige 

samenleving. Kijken naar de ander, wat hij of zij nodig heeft, de 

mensen die het minder hebben getroffen in de wereld een handje 

helpen, niet bang zijn om de vreemde/ het vreemde te ontmoeten,  

zorg hebben voor je naaste, niet op winstbejag uit zijn, voorbij het 

oordeel stappen en ook hen die over de schreef zijn gegaan als mens 

blijven zien. 

Z 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw_KXkvrrRAhULthQKHTswAhwQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/vimpewe/godsdienst/&psig=AFQjCNETwtR-qldzEVJZorQ3NrQ7Gqhc_g&ust=1484237704081706


 

4 

 

Dat kost wel wat energie en tijd en misschien wel gesprekken om 

daarbij te komen, want we hebben allemaal onze angsten, 

vooroordelen die de kop opsteken als je dit thema gaat bespreken met 

elkaar.  

Daarom doen we het samen met mensen uit de praktijk. 

Mensen die ons zijn voorgegaan in Barmhartigheid, heel nuchter, niet 

overdreven, maar gewoon omdat ze graag iets voor een ander mens 

doen of….. waarom dan ook, dat horen we op de onderstaande data 

om 19.00 u in de protestantse kerk tenzij een andere plaats is 

aangegeven. 

 

28 januari     De hongerigen voeden, de dorstigen laven, de naakten    

                     kleden. Voorganger Ds.Marina met vrijwilligers van    

                     organisatie Dorcas  

29 april         De vreemdelingen herbergen, Diana Koopman e.a.   

                     Viering met buitenlandse mensen die nu hier wonen. 

29 juli           De gevangenen bezoeken. Plaats: Pastorietuin, Yolande  

                     de Boer e.a. met Wim Evers, theoloog en  

                     pastor in de gevangenis 

28 oktober   De zieken verzorgen. voorganger Ds.Marina  

                    met wijkverpleegkundige Margreet  Schouten 

 

De doden begraven is wellicht wel een heel mooi thema voor de  

novembermaand 

                                                                                         Ds. Marina  
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Nieuwjaar 

 

oor allen die dit lezen een heel mooi nieuw jaar toegewenst! We 

hopen op gezondheid, geluk en een liefdevolle en warme 

omgeving. 

Dank allen voor de goede wensen die Marleen en ik van jullie 

mochten ontvangen, schriftelijk, mondeling, per mail of app.                                           

Wij gaan samen vol goede moed weer het nieuwe jaar in en hopen 

jullie allen weer ergens te ontmoeten in de kerk, in de Herberg, op 

straat of thuis, in het ziekenhuis of in de supermarkt, waar dan ook, 

tot ziens, 

                                                                                          Ds.Marina 

 

Het volgende gedicht heb ik voorgelezen tijdens de Oecumenische 

Samenzang voor ouderen in de Laurentiuskerk  op 5 januari j.l.  

Maar dit geldt natuurlijk ook voor jullie! 

 

 

Wens 

 

Ik wens je wat licht 

in momenten van zorgen;  

ik wens je wat hoop 

en wat uitzicht op morgen.  

 

Ik wens je wat warmte 

in kil-grijze dagen; 

ik wens je een antwoord 

bij twijfels en vragen. 

 

Ik wens je wat zachtheid 

als woorden te hard zijn; 

wat vreugde en vrede 

als gedachten te zwart zijn. 

 

V 
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Ik wens je wat rust 

te midden van je werk; 

ik wens je wat stilte, 

het make je sterk. 

 

Ik wens je een hand 

die je verder leidt; 

een stralende glimlach 

die je vrienden verblijdt. 

 

Ik wens je een plaats  

om bij regen te schuilen;  

ik wens je een mens  

die niet schrikt van je huilen.  

 

Ik wens je een bloem  

om je dagen te kleuren  

en een vriendelijk gebaar  

om weer bij op te fleuren.  

 

 

Ik wens je Gods Zegen  

over de komende jaren,  

dat Hij je steeds in Zijn liefde  

mag blijven bewaren  

 
                                                        Frans Weerts 

 

 

Gesprek voor de zondag Westwoud                           Plaats 

20 januari 10.00 u voor de Oec. Viering 28 januari      Consistorie      

2 maart     10.00 u voor zondag 5 maart                        Consistorie              

23 maart   10.00 u voor Palmzondag 9 april            Alexanderstraat 13 

  4 mei      10.00 voor zondag 7 mei                        Alexanderstraat 13   

  1 juni      10.00 u voor zondag 4 juni                     Alexanderstraat 13 
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 Gesprek voor de zondag Hoogkarspel 

15 maart    15.30 u  voor zondag 19 maart                  Herberg 

22 maart    15.30 u  voor zondag 26 maart                  Herberg 

29 maart    15.30 u voor Pasen                                    Herberg 

  3 mei       15.30 u voor 14 mei                                   Herberg 

  7 juni       15.30 u voor 11 juni                                  Herberg 

 

             

 

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 

 

                            

 

D 

D 
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Sacrale Dans 

 

Dit jaar 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 staan gepland op 16 februari, 9 maart, 16 maart  

en 6 april.  

Er wordt een vrijwillige bijdrage van 5 euro gevraagd.  

 

 

 

 

 

Lezing over Iconen 

 

onderdagavond 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. 

 

 

 

D 

D 
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BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

an de voorzitter 

 

We hebben afscheid genomen van het oude jaar en het nieuwe jaar 

verwelkomd. 

We kunnen terug kijken op prachtige vieringen met kerst en ook de 

nieuwjaarsviering met daarna de nieuwjaars recepetie op 8 januari 

was een mooi en feestelijk geheel. Ds Marina heeft weer veel werk 

verzet in die periode en ook onze koster 

Margreet heeft zich enorm ingezet met mooie 

versieringen in de kerk, de lekkere traktaties 

en nog veel meer. Door de ziekte van Jos 

stond zij er afgelopen jaar alleen voor maar 

ze heeft de klussen geklaard. Margreet dankjewel. Nu ik het toch 

over veel werk verzetten heb wil ik een aantal mensen bedanken voor 

hun inzet het afgelopen jaar: 

De kookgroep die verrukkelijke maaltijden op tafel toverden en ons 

liet genieten van heerlijke gerechten en heel veel gezelligheid. 

In mei zijn we gestart met de koffiegroep onder aanvoering van Alex 

Campfens.  

Zij verzorgen op de zondagen dat er een gastpredikant is de koffie na 

de vieringen.  

De dames en heer van de bezoekersgroep die door weer en wind 

mensen bezoeken, de verjaardagskaarten en het kerkblad bezorgen. 

Trouw doen zij hun werk en je doet nooit tevergeefs een beroep op 

ze. Zij bezorgen ook altijd de enveloppen van 

kerkbalans en halen deze ook weer op.  

Ank van der Kuil die iedere maandagavond de 

afwas van de VKD gaat doen. 

Miriam en Marinda die tijdens de vieringen de 

kinderen opvangen en mooie bij de viering 

passende knutselwerkjes met ze maken. 

V 
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De Klankbordgroep, de rapers en nieters. Zij verzamelen de pagina’s 

en nieten de boekjes.  

Nu denkt u natuurlijk dat de tuingroep wordt vergeten maar daar 

schrijft kerkrentmeester Rein Frima een stukje over. 

Lieve mensen, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en hulp. Samen 

bezig zijn in de kerk verbindt.  

 

Helaas is er ook minder goed nieuws. Kerkrentmeester Rein Frima 

gaat om gezondheidsredenen, van zijn vrouw Hanneke en van 

hemzelf, zijn ambt als ouderling kerkrentmeester per 1 maart 2017 

neerleggen. 

Erg verdrietig voor Rein en Hanneke. Wij wensen hen heel veel 

goeds toe en hopen van harte dat er toch nog een kentering in hun 

gezondheid komt. Natuurlijk gaan we in de kerk en kerkenraad nog 

op gepaste wijze afscheid van Rein nemen. Gelukkig blijft hij nog 

wel een aantal werkzaamheden doen in het college van 

kerkrentmeesters maar in zijn eigen tempo en op zijn eigen tijd. 

 

Het brengt ons op een probleem dat nu wel dreigt te ontstaan in de 

kerkenraad. Met 5 mensen wordt de kerkenraad  heel erg klein. Te 

klein voor het vele werk dat er is.  Daarom doe ik een dringend 

beroep op u om zich toch nog eens te beraden op een functie in de 

kerkenraad. Vooral een kerkrentmeester-penningmeester is dringend 

nodig. Natuurlijk kost het tijd maar u hoeft het niet alleen te doen. Er 

is een administrateur die de lopende betalingen onderhoudt maar ook 

een administratiekantoor die de jaarrekeningen en begrotingen 

opmaakt. Natuurlijk kunt u ook op ondersteuning van de voorzitter 

van het college van kerkrentmeesters Wouter Kunz en de andere 

kerkenraadsleden rekenen. 

 

                                                                                 Tineke Hupkens  
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De tuingroep. 

 

oor het eerst sinds lange tijd hebben we het afgelopen jaar weer 

een groep vrijwilligers gehad, die de tuinen van de kerk 

bijhouden en verfraaien. 

De groep bestaat uit Jetze Petter, Alex Campfens, Simon Oudt, Jaap 

Klasen, Frans van de Kuil, Freek Nijenhuis en Pieter Jong.   

Deze mensen hebben zich in volle overtuiging ingezet om te zorgen, 

dat zowel de binnentuin als de buitentuin er prima uitzien. In principe 

doen zij dat op een zaterdagmorgen, maar als het 

zo te pas komt, kan je ook op een doordeweekse 

middag de grasmaaier horen ronken. Dat is niet 

alleen het aanzien meer dan waard, maar betekent 

ook een aanzienlijke jaarlijkse besparing op de 

kosten van de tuinman. Deze laatste blijft nog wel 

de grotere snoeiwerkzaamheden doen, waarbij de 

tuingroep zorgt voor het verzamelen en het 

afvoeren van het snoeihout. Zelfs het onderhoud van de machines (de 

motormaaier en de hakselaar) wordt nu in eigen beheer gedaan, wat 

natuurlijk ook weer een besparing oplevert. In september kregen wij 

veel stekken van planten, van Ina en Jaap Visser en van Marianne en 

Pieter Jong, welke weer in de tuinen zijn uitgezet. 

Daarbij heeft de groep het samen ook nog gezellig en wordt er ook 

tijdens de koffie vaak gelachen. 

Beste mensen, allemaal bedankt voor jullie inzet en het mooie 

resultaat! 

                                                                                                      

Reinier Frima. 

 

 

 

 

 

 

 

V 
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Collecterooster diaconie 

 

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 

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. 

   

19 februari. Stichting Burundi. 

 

urundi is een klein land in het oostelijk midden van Afrika. Voor 

kinderen uit kwetsbare gezinnen in Burundi, is voortgezet 

onderwijs onbetaalbaar. Wat moet er terechtkomen van deze 

generatie zonder hoop, toekomst en perspectief. 

Educatie is de sleutel tot ontwikkeling en een belangrijk instrument 

in de strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid. 

Tevens is onderwijs een prachtig middel om ongelijkheid, uitsluiting 

en discriminatie aan te pakken. Uw bijdrage is dan ook onmisbaar om 

deze projecten te steunen.  

 

 

26 februari. Stichting Hart voor kinderen. 

 

tichting Hart voor kinderen is een christelijke organisatie, die 

zich wereldwijd inzet om verlaten en kwetsbare kinderen in zeer 

I 
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moeilijke levensomstandigheden, kansen te bieden op een beter 

leven.  

In november 2016 raasde een orkaan over Haïti. Hele dorpen en 

stadjes werden weggevaagd, terwijl de gemeenschap nog druk bezig 

was met de wederopbouw na de vorige aardbeving.  

Hart voor Kinderen werkt vanuit een zorgmodel van gezins- 

sponsoring. Het uitgangspunt daarbij is het stichten van nieuwe 

gezinnen binnen de eigen cultuur en gemeenschap, waartoe het kind 

behoort.  

Dit gebeurt doormiddel van speciaal opgeleide moeders, die deze 

kinderen opnemen in voor hen gebouwde huisjes, zo dat zij zo goed 

mogelijk voor hen kunnen zorgen. 

Tevens worden voedselpakketten samengesteld en is men begonnen 

met reparatie van huizen, watervoorziening en medische hulp. Uw 

financiële bijdrage is hard nodig om al deze hulp te financieren. 

 

 

 

12 maart. Stichting Dorcas. 

 

amen Gods liefde uitdragen in het geven van uitzicht aan mensen 

die in nood zijn en in diepe armoede leven. Stichting Dorcas 

komt op voor mensen in moeilijke omstandigheden, ondanks hun 

religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. 

Dorcas werkt al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-

Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Met ruim 10.000 vrijwilligers 

zijn zij in actie in 168 projecten verspreid over 18 landen. Dorcas is 

actief op het gebied van sociale zorg, noodhulp, wederopbouw en 

duurzame ontwikkeling. Steun het belangrijke werk van Dorcas. 
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19 maart. Kerk in Actie/ Moldavië.  

 

n Moldavië zijn alleenstaande ouderen hard getroffen door de 

economische crisis. De overheid geeft geen ondersteunende 

diensten en de familie probeert te overleven in het buitenland.  

Veel ouderen zijn daardoor aan hun lot overgelaten. Zij zijn 

ondervoed en medicijnen zijn onbetaalbaar. Zij kunnen van hun 

pensioen van 20,00 Euro per maand hun gas en licht niet betalen en 

daardoor zitten zij ‘s winters in de vrieskou. De christelijke 

organisatie Bethanin voorziet de ouderen vanuit een dagcentrum aan 

thuiszorg en een warme maaltijd. Geef de ouderen een toekomst.  

 

 

26 maart. Kerk in Actie/ Mensen in de knel in Nederland. 

 

e Pauluskerk is een begrip in Rotterdam en in heel Nederland. 

Het diaconaal centrum is er voor mensen in de knel. Mensen 

zonder papieren, daklozen en verslaafden. 

Maar er is meer, het centrum is ook de plek waar de kansarme en 

kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. De Pauluskerk omvat 

naast een kerk, een aantal opvangplekken van tijdelijke aard. Er is 

tevens een inloop voor gratis voedsel en er is een diaconaal centrum 

voor mensen in de knel. Ondersteun het belangrijke werk van Kerk in 

Actie met uw gift. 

 
 

Kerkbalans 2017 

 

oor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek 

waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. 

Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje 

aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt 

ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, 

I 

D 

V 
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maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse 

dag. 

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op 

belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost 

ook geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de 

verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten, de 

maaltijden – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren 

open te houden, en u en iedereen, die er behoefte aan heeft, welkom 

te heten. 

Daarom is er de Actie Kerkbalans. 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke 

Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van 

Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep 

doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële 

bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari 

gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. 

Voor de campagne van 2017 is het thema: Mijn kerk Verbindt. We 

zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de 

generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en 

verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds 

vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef 

aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. Zonder uw steun kunnen 

wij de kerk en alle mooie vieringen en activiteiten niet onderhouden 

De Actie Kerkbalans wordt gehouden van 21 januari t/m 5 februari 

2017. 
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De dames/heer van de bezoekersgroep gaan in die periode op pad. Bij 

het Klankbord worden de enveloppen bij u thuis bezorgd. Op de 

envelop staat wanner de envelop weer bij u wordt opgehaald. 

Bent u geen lid en wilt u toch een steentje bijdragen is een eenmalige 

donatie van harte welkom. 

                                                                                  Tineke Hupkens, 

                                                                           voorzitter kerkenraad 

 

 

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Beste gemeenteleden, 

 

e actie kerkbalans komt er weer bijna aan. 

Rond 21 januari zal de bekende envelop weer bij u in de bus 

vallen. 

Ongeveer een week later zullen de enveloppen weer door de 

kerkbalanslopers bij u worden opgehaald.  

Wij hopen dat u ook dit jaar weer een mooie bijdrage kunt doen. 

 

Dit jaar zal uw gift mede worden gebruikt voor de restauratie en het 

vergroten van het podium van de kerk en het aanleggen van 

vernieuwde verwarming. De kerk is tegenwoordig niet goed meer 

warm te stoken en de podiumvloer is op bepaalde gedeelten verrot. 

Dit heeft de kerkenraad doen besluiten om een en ander meteen goed 

aan te pakken. Dit mede ook op advies van de monumentenwacht.  

We zijn momenteel aan het onderzoeken welke warmtebron het beste 

en het meest rendabel is voor onze kerk. We krijgen hierbij hulp van 

Bouwadvies Groot Holland te Wormerveer.  

De bouwgroep bestaat uit Sipke de Vries, Dirk Stam en Patric de 

Vries.  

 

D 
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Als er meer informatie is over de aanstaande verbouwing dan laten 

we het u weten. De verbouwing zal namelijk ook gevolgen hebben 

voor de diensten. 

 

Het thema van kerkbalans 2017 betreft; Mijn kerk Verbindt. 

Wij danken u alvast voor uw gift. 

 

                                                                          

Namens de kerkenraad, 

                                                                                       

Patric de Vries 

 

 

 

 

Collecte diaconie 

 

28 januari Hospice Hoorn 

 

5 februari Wereld diaconaat 

 

ootmuskaat is een belangrijke inkomstenbron op de Noord-

Molukken in Indonesië. Boeren hebben echter moeite om goede 

kwaliteit nootmuskaat te leveren. Daardoor verdienen ze weinig. 

Meer dan de helft van de bevolking op de Noord-Molukken leeft van 

de opbrengsten van de nootmuskaatoogst. De vraag naar de specerij 

is wereldwijd hoog. Vanwege problemen met een schimmel hebben 

de boeren echter moeite om een goede kwaliteit nootmuskaat te 

leveren. Door de slechte kwaliteit krijgen de boeren nu een lage prijs 

voor hun oogst. 

Door trainingen te volgen bij Swantara, partnerorganisatie van Kerk 

in Actie, leren de boeren hoe ze een betere kwaliteit kunnen leveren. 

Bovendien werken ze samen in coöperaties, waardoor ze sterker 

staan. Hun inkomsten verbeteren merkbaar. 

 

N 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia-OXh1rzRAhUHLhoKHXsSBe0QjRwIBw&url=http://www.animaatjes.nl/plaatjes/geld&psig=AFQjCNGu3Xt59dUJWH3CodqSEXbHTquURQ&ust=1484312917709858
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5 maart Kerk in Actie, B.D. Rudolph stichting 

 

n De Glind wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en 

jongeren die niet meer thuis kunnen wonen.  

Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke 

omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. 

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. 

De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwende zorgprojecten en 

gezinshuizen in Jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland. 

Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen. De 

Rudolphstichting is een vereniging van diaconieën van de 

Protestantse Kerk in Nederland. 

 

 

2 april Kerk in Actie W.D. Zuid-Afrika 

Steun jongeren in Zuid-Afrika. 

 

n de sloppenwijken van Zuid-Afrika is het leven hard. Jongeren 

worden negatief beïnvloed door misbruik, criminaliteit en de 

aanwezigheid van gangsters. In ‘Vrygrond’, een sloppenwijk vlakbij 

Kaapstad, heeft de stichting Sozo een jeugdcafé geopend. Een veilige 

plek waar jongeren tussen de 16 en 25 jaar toegang krijgen tot 

internet en leren hoe ze online naar opleidingen of werk kunnen 

zoeken. Via het jeugdcafé zijn er ook stagemogelijkheden. Ook 

kunnen jongeren er workshops volgen, bijvoorbeeld over omgaan 

met werkloosheid of het slechte onderwijs. Het café wordt gerund 

door een echtpaar. Voor sommige jongeren fungeren zij als rolmodel. 

Zij leren de jongeren dat ze sterk en dapper zijn. Dat is belangrijk 

voor de beeldvorming van jongeren over volwassenen en hun eigen 

toekomst. 

 

 

I 

I 
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VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 

 
Eendagsvlieg op de synode 

 

p 17 en 18 november mocht ik de classis Hoorn-Enkhuizen 

vertegenwoordigen in de vergadering van de Generale Synode 

als opvolger van ds H. Smits. Op donderdag begonnen 

we na de opening met een gesprek over het Heilig 

Avondmaal in kleine groepen. Dit leidde tot 

ontroerende gesprekken over wat het Avondmaal voor 

mensen persoonlijk betekent. Hoewel je het Heilig 

Avondmaal meestal met veel mensen samen viert, 

blijken mensen daarin ook hele intieme dingen te 

beleven.  

Op donderdag werd er ook gesproken over de permanente educatie 

van predikanten. In 2013 is het studieverlof voor predikanten 

vervangen door de plicht om iedere vijf jaar een bepaald aantal 

studiepunten te halen, onder meer door het volgen van cursussen. In 

dat kader heb ikzelf in oktober deelgenomen aan een studiereis naar 

India. Uit onderzoek blijkt dat predikanten best tevreden zijn over het 

systeem van permanente educatie. Maar er zijn ook verbeterpunten. 

Afgesproken is dat het onderwijs vanuit de Protestantse Theologische 

Universiteit beter wordt afgestemd op wat predikanten nodig hebben. 

Ook krijgen predikanten meer vrijheid in de keuze van cursussen 

ernaast. En ze kunnen iedere vijf jaar kiezen tussen supervisie, 

intervisie, coaching of geestelijke begeleiding. 

Op donderdag vond er ook nog een panelgesprek plaats over 

orgaandonatie. Het ging over het registratiesysteem voor donoren. 

Sinds jaar en dag kun je laten registreren of je bereid bent na je dood 

je organen af te staan. Je organen sta je alleen af als je daarvoor kiest. 

Maar donderdagmiddag pleitte D66-senator A. Bredenoord ervoor 

het systeem om te draaien: iedereen is in principe donor tenzij je 

daartegen bezwaar maakt. Haar partij heeft daartoe een wetsvoorstel 

ingediend dat inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen. D66 

O 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi23Z_U17zRAhXGOxoKHfvzBewQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/vjou/heilig-avondmaal/&psig=AFQjCNHMgn4UpPVL86gGUkPyFVWFZm2dRA&ust=1484313150109179
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hoopt dat er op die manier meer donoren komen. Want per jaar 

sterven 150 mensen omdat een van hun organen niet meer werkt en 

er geen vervanging beschikbaar is. Nu zou je in dit debat misschien 

verwachten dat liberalen zouden zeggen dat je zelf mag weten wat je 

wil en dat christenen geneigd zijn om te zeggen dat we bepaalde 

dingen moeten. Maar in deze discussie lagen de kaarten andersom. 

Want terwijl D66 een vorm van drang wil toepassen om mensen 

zover te krijgen dat ze hun organen doneren, zei de christelijke 

ethicus T. Boer zei dat hij grote moeite heeft met dit wetsvoorstel. 

Want een orgaandonatie is iets wat je vrijwillig doet. Je hebt je 

lichaam van God gekregen, het behoort jou toe. Jij mag zelf weten of 

je een orgaan wilt afstaan aan een ander of niet. “Zelfbeschikking is 

een christelijk principe”, zo legde hij uit.  

Op vrijdag kwam de classis aan de orde. Al eerder werd besloten dat 

de classis Hoorn-Enkhuizen per 1 januari 2018 opgaat in de classis 

Noord-Holland. Die nieuwe classicale vergadering zal uit 20 tot 30 

personen bestaan. Er zijn in Noord-Holland meer dan 150 gemeenten, 

dus lang niet alle gemeenten zullen in de classis vertegenwoordigd 

zijn. Wel kunnen alle kerkenraden t.z.t. meedoen aan verkiezingen 

om alle afgevaardigden naar de classicale vergadering te kiezen.  

Ik moet zeggen dat ik deze twee dagen mijn ogen uitkeek. Mijn 

eerste vergadering werd gelijk 

ook de laatste, want vanaf januari 

2017 is diaken Krijn Smit uit 

Opperdoes onze 

synodeafgevaardigde. En zo was 

ik als ‘eendagsvlieg’ op de 

synode.  

                                                                                          Ds J. Zondag 

Taizé-viering op zondagavond 12 februari in Westwoud 

 

‘Icoon van de Vriendschap’ staat centraal 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDw-ia17zRAhXJLhoKHRLuD-cQjRwIBw&url=https://dead-pixel.tweakblogs.net/blog/11748/hoe-te-vergaderen&psig=AFQjCNFGmalKlw3nvJ4QR1k72Zb3x4lLNg&ust=1484313044443312
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Ook dit jaar organiseert Taizé Westfriesland (een oecumenisch 

initiatief van RK en PKN) 

weer een aantal Taizé-

vieringen. De eerste is op 

zondagavond 12 februari 

a.s. in de PKN kerk in 

Westwoud.  

Aanvang 19:30 uur. De 

kerk is vanaf 19:00 uur 

open. 

 

Dit keer staat de ‘Icoon 

van de Vriendschap’ 

centraal. Dit is een 

koptische icoon uit de 7e 

eeuw na Christus. Christus 

slaat zijn arm om zijn 

metgezel Menas. Ze kijken samen open de toekomst in. Met 

vertrouwen.  

 

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. 

 

Nieuw in 2017: liederen op Facebook Taizé Westfriesland 
Ongeveer een week van tevoren wordt op facebook gepubliceerd 

welke liederen we zingen, zodat degene die dat wil de liederen kan 

beluisteren en oefenen. Er is geen workshop meer op de 

zondagmiddag. 

Voor wie geen tijd of geen behoefte heeft aan voorbereiding: de 

liederen zijn heel toegankelijk en je kunt ook gewoon komen 

luisteren en mediteren. Zie voor meer info facebook Taizé 

Westfriesland)  
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Wat is een Taizé-viering?  

Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 55 

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 zitplaats genoeg is, 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. 

 

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) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lied
http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
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waar de broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen 

ontvangt. Het plaatsje is 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 tijd 

zijn steeds meer jongeren naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle 

wereld-delen, nemen deel aan de vieringen en aan ontmoetingen. 

Taizé vierde in 2015 haar 75 jarig bestaan. 

 

Samen”  even op ademen. 
 

editatie schept gemeenschap.Een nieuwe wereld kan er voor u 

open gaan. Samen mediteren, samen stil zijn bij God,  je 

medemens en jezelf. Het is een weg van aandachtig zijn en oog 

hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten. Het is een ervaring 

om te leren onthaasten. Misschien een ontbrekende plek in uw leven, 

om je terug te brengen naar de stilte en de Bron waar je ziel naar 

verlangt.  

Christelijke Meditatie is een heel oude, maar ook moderne manier 

van contemplatief bidden. De methode werd herontdekt door de 

Benedictijner monnik John Main (1926-1982) en biedt een reële 

opening voor het beoefenen van spiritualiteit in het dagelijkse, soms 

heel drukke, bestaan. 

 

Samen mediteren of dagelijks thuis mediteren kunt u leren en daarom 

kunt u meedoen aan de cursus die in februari 2017 begint.  

M 
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Het is niet nodig hierin ervaring te hebben. 

 

Voor wie:      Voor iedereen die zich hierdoor aangesproken voelt. 

Wanneer:      21, 28 februari, 7,14,21 maart 2017  

                       van 19.00 -20.30 uur 

Waar:            In de Kapel, Middenweg 48, te Andijk 

Opgave en informatie:  Pastor Louise Kooiman. Tel: 0228-592970 

Kosten:         € 7,50  euro per avond inclusief kofie/thee  

                                  en materiaal. 
  
In de stilte wordt de mens aangesproken door ’t oneindige geheim, 

het diepste Jij 

                                                                                        Martin Gutl 

 

 

Martin Mans en Mark Brandwijk in Geref. Kerk Andijk 

 

p vrijdag 27 januari 2017  is er om 

20.00 uur een dubbelconcert op 

piano en orgel door niemand minder 

dan Martin Mans (orgel) en Mark 

Brandwijk (vleugel) in de 

Gereformeerde kerk aan de Middenweg 

te Andijk. Precies een jaar geleden 

speelden zij ook in Andijk, op veler 

verzoek komen zij weer terug naar 

Andijk! 

 

Martin Mans geeft jaarlijks overal in het land zo’n tweehonderd druk 

bezochte orgelconcerten. De in 1965 op het Zuid-Hollandse eiland 

Goeree-Overflakkee geboren Martin Mans zat op 7-jarige leeftijd al 

achter het orgelklavier, op 11-jarige leeftijd begeleidde hij voor het 

eerst koren en een jaar later al werd hij kerkorganist in zijn 

geboorteplaats Melissant. Sinds 1995 is Mans organist van de 

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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Breepleinkerk in Rotterdam. Hij maakt regelmatig concertreizen door 

Europa, Canada, Amerika en Australië. Hij treedt ook op voor radio 

en tv (o.a. in ‘Nederland zingt’) en dirigeert o.a. de Urker Mans 

Formatie, The Martin Mans Formation, het Zaans Interkerkelijk 

Mannenkoor ZIM en het Mannenkoor De Gouwestem. 

Mark Brandwijk kreeg orgellessen van Jaap den Besten en Everhard 

Zwart. In het jaar 2007 won Mark de wisselbeker van het Feike 

Asma-concours en won deze ook in 2008 en 2009. Mark speelt ook 

piano. Hij  is begeleider van Young Ladies Choir ‘Hadassah’, 

jongerenkoor ‘Speranza’, ‘Het Hollands Jongerenkoor’ en ‘Het Groot 

Nederlands Jongerenkoor’. Daarnaast is hij een veelgevraagd 

begeleider bij andere koor- en instrumentale concerten, zoals 

concerten van het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor. Vanaf juni 2010 

volgt Mark ook pianoles bij Mirjam IJsseldijk 

in Krimpen aan de Lek. Hij maakt ook deel 

uit van ‘The Martin Mans Band’. Mark 

werkte mee aan tientallen cd-opnames, hij 

heeft twee solo-cd’s uitgebracht. Samen met 

Reinier Korver vormt hij het ‘Duo Virtuoso’. 

De kerk is open vanaf 19.30 uur, het concert 

begint om 20.00 uur. Uiteraard zijn er 

geluidsdragers te koop. Voor slechts € 10 kan dit concert worden 

bijgewoond, kinderen tot 12 jr. € 5. Kaarten zijn voorafgaande aan 

het concert in de kerk verkrijgbaar. Verdere informatie: 

www.zingenenzo.com 

 

 

Dansen en vechten met Luther  

 

Op 27 januari speelt Kees van der Zwaard zijn 

nieuwe theatervoorstelling ‘Hier sta ik’ – 

dansen en vechten met Maarten Luther.   

U kunt deze muzikale monoloog meemaken in 

de Protestantse kerk van Wognum, aanvang 20.00 u. De kerk is 

geopend om 19.30 u.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXkqjZxbrRAhWBVBQKHUqWDhwQjRwIBw&url=https://www.leliveld.org/muziekprojecten/fun.html&psig=AFQjCNETwx05MlekwYKaziWpeURKByVbTQ&ust=1484239630752870
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi05sLD3bzRAhUJ5xoKHaqPCukQjRwIBw&url=http://www.leukekleurplaten.nl/kleurplaat/muzieknoten/&psig=AFQjCNEnh8MxuR0IXU-Z4LKj0aQOiUQw9g&ust=1484314757536176
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Na afloop kan men elkander ontmoeten in de kerkzaal met een 

‘drankje’, bij de uitgang zal er een open schaalcollecte zijn. 

 

Theatermaker en theoloog Kees van 

der Zwaard schreef eerder o.a. AF – 

terug naar Srebrenica, de 

monoloog van een Dutchbatter, 

succesvol gespeeld door gouden 

kalf-winnaar Cees Geel.  

 

In ‘Hier sta ik’ duikt hoofdpersoon 

Maarten in de spannende, wonderlijke en soms grimmige 

gedachtenwereld van Luther. Die confronteert hij met onze 

eigentijdse cultuur en zijn eigen 

persoonlijke geschiedenis. Zo 

ontstaat een monoloog over 

vriendschap en verraad, God en 

het geweten, de duivel en de vrije 

wil – voortgedreven door het 

verlangen naar wat ooit genade 

werd genoemd. 

Een aparte rol is weggelegd voor 

een computergestuurd draaiorgel, 

dat Bach en blues laat horen. De 

composities en arrangementen zijn 

van Hans Hasebos. De regie is in 

handen van Cilia Hogerzeil, 

artistiek leider van Muziektheater 

Hollands Diep.  

 

De Oecumenisch Werkgroep Midden-Westfriesland  

 

 

 

 



 

27 

 

Eerbied voor het woord 

 

Je wordt overspoeld door een lawine van woorden. 

Woorden tuimelen over elkaar recht op je af 

uit kranten, uit bladen en blaadjes, 

stencils, illustraties, revues, tijdschriften en boeken. 

Ze stromen naar je toe uit radio- en tv-toestellen 

en via andere kanalen. 

 

Je kunt dat allemaal nier verwerken. Niemand kan dat. 

Waar vind je de waarheid in dit verschrikkelijke oerwoud? 

Wie zal je leiden in deze eindeloze doolhof? 

Zoveel woorden die geen inhoud hebben, leeg, hol en zinloos. 

zoveel woorden, dwaze, harde, schimpende woorden 

uit het ziekelijke brein van mensen 

die met een ongelooflijke pretentie je de les willen spellen. 

 

We leven op de rand van het geestelijk bankroet. 

Er wordt een dodelijke aanslag gepleegd op het ‘woord’, 

dat uitzonderlijke instrument van de menselijke geest. 

De weg die leidt van mens tot mens, 

van hart tot hart, wordt ondermijnd 

en ondanks alle gezwam over dialoog, inspraak en communicatie 

staan de mensen meer dan ooit in kortsluiting met elkaar. 

 

Eerbied voor het ’Woord’! 

Vul eerst je geest met goede gedachten 

en grijp dan pas naar het woord! En laat nooit 

een goede gelegenheid voorbijgaan om te zwijgen! 

 
Phil Bosman 

Uit: Menslief ik wens je vrede en alle goeds 

365 vitaminen voor het hart 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJgrOW1rzRAhUGVxoKHbqwDOAQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/marleenjanssen/letters/&psig=AFQjCNGcaAKDN-cOWhePs3Zg5yLlrlZQ6w&ust=1484312737164850
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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 26 maart 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     
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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 

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

                                      m.m.v. Anima Mea 

28 jan 19.00 uur Westwoud, PKN Kerk,  

                                      Oecumenische viering,  

                                      Ds Marina Slot. m.m.v. koor EigenWijs 

 

03 feb 19.00 uur Hoogkarspel, Meditatievesper,  

                                      Ds Marina Slot 

05 feb 10.00 uur Westwoud, Ds Henri Frölich 

12 feb 10.00 uur Enkhuizen, Lutherse Kerk, Ds Marina Slot en                      

  Ds Jantina de Ruiter,  

                                      m.m.v. Marcella Kiekens op harp 

16 feb 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Annigje de Jong-idzinga 

19 feb 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Ton Heijboer 

26 feb 10.00 uur Hoogkarspel, Mevr. Carla Frederiks 

03 mrt 19.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot,  

                                      Wereldgebedsdag 
05 mrt 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot,  

                                      1e zondag 40-dagentijd 

12 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Louise Kooiman,  

                                      2de zondag 40-dagentijd 

16 mrt 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina Slot  

19 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot,  

                                      3de zondag 40-dagentijd 

26 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot,  

                                     4de zondag 40-dagentijd,  

                                     m.m.v. Bo de Myttenaere op piano  

 

02 apr 10.00 uur Westwoud, Ds Hanneke Borst 

06 apr 19.00 uur Hoogkarspel, Pastor Cor van der Spek,  

                                      Meditatievesper 

09 apr 10.00 uur Westwoud, RK Kerk Ds Marina Slot,    

                                      Palmpasen 
13 apr 09.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot, Schoolviering 
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