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Pasen -- Voorjaar  

 

Het frisse groen op jonge twijgen 

een tere tak met bloesemknop 

de natuur spreekt en zal niet zwijgen 

de lente volgt de winter op 

 

Pasen schenkt ons weer nieuw leven 

het oude is voorbij gegaan 

een licht wordt ons gegeven 

om in het donker op te staan 

 

Pasen opent dichte deuren 

een voorportaal is ons bereid 

een leven vol van lentekleuren 

een vleugje van de eeuwigheid 

 

Elly Mans-Los 
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Pasen  

 

en feest waar we op een speciale manier naar toeleven, een feest 

dat steeds belangrijker wordt naarmate een mens ouder wordt.  

De herkenning van het Kerstfeest is voor een klein kind veel groter, 

een baby ‘Jezus’ ontroert en de entourage van kribbe, vader en 

moeder, dieren, herders en engelen spreekt tot de verbeeldingskracht 

en past bij de leefwereld van een kind. 

Pasen is een heel andere ervaring, het gaat over 

een mensenleven met al haar ups en downs, de 

moed om dingen aan te pakken die je eigenlijk te 

machtig zijn, de teleurstelling en de eenzaamheid 

als een project mislukt. De grote vreugde van het 

succes, de intocht in Jeruzalem.  

En dan die bijzondere mengeling van angst en 

vertrouwen als lijden en dood in aantocht zijn. 

Een vorm van overgave die wij als mensen 

slechts zelden bereiken. 

We kunnen het ons allemaal zo goed voorstellen, omdat we als 

volwassene het allemaal zelf ook meemaken in ons leven. 

In onze kerken hebben we de 40- dagen tijd doorgemaakt onder het 

thema ‘Sterk en Dapper’, want dat is Jezus, dat is waar hij ons 

voorbeeld in is. Door de woestijn van het leven ploeteren en toch 

doorgaan, moedig de volgende stap zetten, ook al weet je dat het tot 

het ergste kan lijden.  

 

Gisteren keek ik naar een documentaire die door mijn neef Jan van 

den Berg is gemaakt, ‘Silent Land’ over Cambodja.  Nog onlangs te 

zien op de televisie. Het verzet van een jonge vrouw tegen de diefstal 

van land door de rijken, ouderen die opstaan voor hun kinderen om 

het land voor hun kinderen te vrijwaren van corruptie en 

overheersing van de rijken. 

Dat alles op het gevaar af dat je door het leger op een vrachtauto 

gegooid en in de gevangenis geworpen.  

E 
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Sterk en dapper zijn mensen als ze het onrecht te lijf gaan, als ze 

samen opstaan voor recht en vrede.  

Dat is waar Pasen over gaat, opstaan voor liefde, opstaan voor vrede 

en gerechtigheid, om mensen te redden van haat en hebzucht.  

Laten we deze Paastijd een beetje opstandig ingaan, met de kracht 

van de liefde in ons hart en de moed om vrede te stichten in ons lijf.  

En geniet ook van het spel van het leven en de mooie dagen van dit 

voorjaar!   

                                                                   Lieve groet, Ds. Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we meemaken in de komende tijd: 

 

p 8 april om 20.30 uur ‘Passion Hoogkarspel’ in de 

Laurentiuskerk, een bijzondere beleving van het leven en lijden 

van Jezus waar over verder in dit Klankbord meer te lezen valt. 

 

Op 9 april om 10.00 uur een feestelijk 

Palmpasenviering in de Martinuskerk van 

Westwoud, waarvoor kinderen van beide 

basisscholen van Westwoud de voorbereiding 

hebben gedaan. Zij hebben palmpaasstokken 

gemaakt om na de viering te geven aan iemand 

die wel een opkikkertje kan gebruiken. 

O 
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Op 13 april om 8.40 uur de oecumenische Schoolviering in de PKN 

kerk van Westwoud voor en door kinderen van Regenboog en 

Skitteljacht met leerkrachten, pastoor Eugene en ds. Marina. 

 

Op 13 april om 17.30 uur de Seidermaaltijd in de PKN kerk voor 

iedereen toegankelijk, een rituele maaltijd ter herinnering aan het 

feest van de Uittocht en het laatste maal dat Jezus had met zijn 

vrienden. Een maaltijd met zang, teksten en gesprek.  

Wel even opgeven van te voren in verband met de maaltijd! 

 

Op 14 april om 19.30 uur de Goede Vrijdag Vesper over ‘Vallen en 

Opstaan’ met veel muzikale 

bijdragen en teksten van jonge 

mensen uit en afkomstig van 

Westwoud. 

Vanaf 19.00 uur inloop en 

koffie/thee…… 

 

Op 15 april de Viering in het 

Noorderlandhuis van Pasen en  

op 16 april de Viering van Pasen 

mmv de zangeressen Marleen Kunst 

en Mieneke Boots-Verhoef.  

Thema ‘Opstandig’ 

 

 

 

 

Data Gesprek voor de Zondag tot en met juni  

 

Westwoud  

Op 4 mei om 10.00 uur ’s morgens bij Margriet Bakker-Struik, 

Alexanderstraat 13 voor de viering van 7 mei 

Op 1 juni om 10.00 uur ’s morgens bij Margriet Bakker-Struik, 

Alexanderstraat 13 voor de viering van Pinksteren 
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Hoogkarspel 

Op 3 mei om 15.30 uur in de Herberg voor zondag 14 mei 

Op 7 juni om 15.30 uur in de Herberg voor zondag 11 juni, de 

Buitenviering in de kas van Pieter Jong in Lutjebroek 

 

 

Beroepingswerk 

 

Beste gemeenteleden, 

u Ds Marina heeft aangegeven per 1 augustus 2018 met 

pensioen te gaan, hebben de kerkenraden besloten om in de 

resterende periode dat Marina bij ons is te starten met het 

beroepingswerk. 

Op 31 mei 2017 is er een gecombineerde vergadering van de beide 

kerkenraden. In die vergadering willen we een start maken met het 

beroepingswerk. De kerkenraden zijn verheugd u te kunnen 

mededelen dat Ds Marius Braamse  bereid is  gevonden de 

kerkenraden en de beroepingscommissie hierin, als voorzitter, te 

ondersteunen en te begeleiden. Hij heeft dat bij Ds Marina ook op 

een voortreffelijke manier gedaan. 

 

Oproep 
Wij willen vast beginnen met het vormen van een 

beroepingscommissie en nodigen u uit om zich hier voor als lid op te 

geven. Het is een mooie en boeiende taak. Het ligt in de bedoeling 

om na de zomer te starten met het beroepingswerk. Het zou fijn zijn 

als we dan al een beroepingscommissie hebben kunnen installeren.  

Het werk van de beroepingscommissie bestaat o.a. uit: 

- Het selecteren van en gesprekken voeren met sollicitanten. 

- Het selecteren uit de sollicitatiegesprekken van een of 2 kandidaten.  

- Het gaan bijwonen van een viering (horen) van  geselecteerde  

   sollicitanten, die de voorkeur genieten om een beroep op uit te  

   brengen.  

- Een aantal vergaderingen, o.l.v. Ds Marius Braamse, over de 

N 
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  voortgang van het beroepingswerk. 

- Het verslag uitbrengen aan de kerkenraden en aan de gemeenten op 

  een gemeenteavond, waarin ook de kandidaat van keuze wordt 

  gepresenteerd.  

 

Het verdient de voorkeur dat de beroepingscommissie bestaat uit 

voornamelijk gemeenteleden en maar een paar kerkenraadsleden.  

Wij hopen van harte dat een aantal mensen uit onze beide gemeenten 

zich hiervoor opgeven. U kunt zich opgeven bij de voorzitters of 

scriba’s van onze beide gemeenten. 

Hoogkarspel    Westwoud 

Tineke  Hupkens  tel 753817  Patric de Vries     tel  724673 

  

Loes Siedenburg  tel 562601             Margriet Bakker  tel 855145 

 

Namen van predikanten 

U kunt nu ook al bij de voorzitters of scriba’s namen opgeven van 

predikanten die graag in onze mooie gemeenten willen komen 

werken. Zij worden door de beroepingscommissie uitgenodigd om 

mee te solliciteren. 

                                                   Patric de Vries en Tineke Hupkens 
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BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

Huwelijksinzegening Nadine en Dismas 

 

aterdagmiddag 25 maart was het feest in onze kerk, het huwelijk 

van Dismas en Nadine werd ingezegend door Pastor Cor van de 

Spek en Ds Marina Slot. Op de liturgie stond deze tekst: ‘Een sterke 

vorm van liefde is in het volste vertrouwen in het diepe springen”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dismas las in het Frans de bijbeltekst voor over De Liefde uit  

1 Korinthe 13: 1-13,  een  zeer toepasselijke tekst voor deze dag. 

Marina sprak in haar overweging over het pad dat zij samen tot nu 

toe hebben afgelegd, hun wederzijdse liefde voor elkaar en naar 

anderen, naar hun familie, naar vrienden en naar ons, zij hebben vele 

mensen om zich heen die van hen houden, maar wij genieten ook van 

van hen en van hun lieve kleine dochter.  

Met Afrikaanse muziek over de liefde en de liederen: 'God die in het 

begin uit aarde naar zijn beeld' en 'Liefde eenmaal uitgesproken’ 

Z 
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zongen we hen toe. Hun Afrikaanse familie en vrienden brachten een 

warme sfeer in de kerk. 

 Uit naam van onze gemeente ontvingen zij een huwelijkskaars en 

een trouwbijbel in het Frans. 

Na de huwelijksbevestiging werden er mooie wensen door familie, 

vrienden en gemeenteleden voor het kersverse paar uitgesproken.  

Toen de plechtigheid was afgelopen stond er een prachtig grote 

huwelijkstaart klaar en kon iedereen hen feliciteren. 

 

Nadine en Dismas, wij wensen jullie heel veel geluk op jullie 

levenspad, samen met jullie dochtertje Karniëlla! 

 

                                                                      

Loes Siedenburg 

 

 

 

 

 

 

 

Van de vergadertafel 

 

ierbij krijgt u een verslagje van de kerkenraadsvergaderingen 

van 8 februari 2017 en van een ingelaste vergadering  

op19 maart 2017. 

Bij de mededelingen op de vergadering van 8 februari worden de 

namen genoemd van gemeenteleden die zich willen uitschrijven.  

Bij de post is een brief binnengekomen van Stichting Hoogkarspel 

700 met de vraag welke rol we kunnen spelen bij de feestelijkheden 

in het jaar 2019 waarin ons dorp 700 jaar bestaat.  

Er komt een lichter kruis in de ere-dienstruimte en ook een vitrine 

met spotjes. Hierin zal het tinnen avondmaalstel gezet worden 

evenals een oude bijbel. Rein Frima heeft contact met het Westfries 

H 
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Museum in Hoorn over het zilverwerk dat de kerk aan dit museum in 

bruikleen heeft gegeven.  

De diaconie doet een bijdrage voor een 

aanpassing in de keuken van de 

herberg. Voor de kookgroep is er 

ruimte tekort. Er ligt nu een plan om 

aan de kant van de herbergkamer een 

werkblad met dubbel onderschap te 

plaatsen met hierboven twee wand-

hangkasten. Er komt ook een koel-vriescombinatie. Aannemer 

Burgmeijer is gevraagd dit werk uit te voeren.                                                                                              

Diaken Marianne Soorsma wil graag iemand erbij hebben als 

volwaardig diaken, die met speciale taak ingezet kan worden voor het 

Project Voor Effies.  

Ds Marina doet verslag van haar pastorale werk, er zijn veel zieken, 

Lien Buijsman is overleden en Marina is betrokken geweest bij de 

crematie van de moeder van Marcel ten Have. We evalueren de 

kerstvieringen, met name de kinderkerstviering in Westwoud was een 

succes en de kerstnachtviering in Hoogkarspel was speciaal door de 

aanwezigheid van de scouting.                                                

In de herberg zijn op 27 januari een aantal 

vrijwilligers van de Zonnebloem Hoogkarspel-

Lutjebroek en de vrijwilligers van de 

zorgboerderij van het Keetje te gast geweest. Op 

24 maart komt er nog een groep vrijwilligers 

van de Zonnebloem te gast in de herberg. De 

gasten van de herberg zijn over het algemeen 

zeer verrast en enthousiast over het initiatief van 

onze kerk om de kerkdeur ook op deze manier 

te openen! Op 19 mei is er weer een open inschrijving. Het thema is 

dan: Eten in de Bijbel. Zangeres Therese Kuin komt bij deze maaltijd 

zingen.  

De voorbereidingen voor de uitvoering van Passion Hoogkarspel 

gaan goed. Het gelegenheidskoor van onze kerk  o.l.v. Tineke Broers 

zal met 24 zangers aanwezig zijn.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwja7Iqd6_vSAhXDvRoKHUU9AOAQjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-keuken-i8200.html&psig=AFQjCNHi4zGxUisGfsl8cbxklyNiOKwriw&ust=1490881143885973
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In deze  vergadering kondigt ds Marina haar pensionering aan per 

1/8/2018. Eind juni/begin juli 2018 wil zij afscheid nemen van de 

gemeente.  Er zal een beroepingcommissie ingesteld moeten worden.  

(U kunt hierover meer lezen in het stukje van Tineke Hupkens in dit 

Klankbord) 

Nu Rein Frima de kerkenraad gaat verlaten komt bij het punt van het 

College van kerkrentmeesters de vacature van 

ouderling-kerkrentmeester aan de orde. We 

besluiten Sietze van Gosliga te polsen of hij 

belangstelling hiervoor heeft. Tineke bedankt 

Rein voor wat hij gedaan heeft voor de kerk. 

Rein blijft nog beschikbaar voor hand- en 

spandiensten, zo wil hij het archief blijven 

bijhouden. In de viering van 19 maart zullen 

we officieel afscheid van hem nemen.  

De kerkenraadsvergadering van 19 maart is 

kort en zakelijk. We zijn blij dat Sietze van Gosliga deze ochtend 

bevestigd is in het ambt van ouderling-kerkrentmeester in het College 

van Kerkrentmeesters met als speciale taak het penningmeesterschap. 

Er komen twee punten aan de orde: 

De kerkenraad gaat akkoord dat Sietze van Gosliga gemachtigd 

wordt voor het beheer van de bankpassen van het College van 

Kerkrentmeesters. De verplichte verklaring van de bank is in 

tweevoud opgesteld en wordt ondertekend door voorzitter en scriba. 

De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel van het College van 

Diakenen om mee te doen met een kavelruil met twee agrarische 

bedrijven in Ursem. Hierdoor ontstaat voor de diaconie een 

aaneengesloten kavel van ca 9 hectare met toegang tot de weg.  

 

Volgende kerkenraadsvergaderingen in 2017: 

17 mei, 23 augustus, 22 november 

                                                                      Loes Siedenburg, scriba 
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Van de voorzitter 

 

n de nacht van 25 op 26 maart is de zomertijd ingegaan. We 

kunnen weer gaan genieten van lange (hopelijk mooie) 

zomeravonden. De vakanties komen er weer aan. De eerste 

lammetjes zijn alweer gespot. In het land tegenover ons huis hebben 

we al minnekozende zwanen gezien. Helaas zijn ze op de vlucht 

geslagen omdat een paar jagers aan het jagen waren. De meerkoeten 

zijn al nestjes aan het maken. Kortom, het is lente!!!! 

In de viering van 19 maart hebben we 

kunnen genieten van het koor Echo uit 

Heerhugowaard. We hebben in deze viering 

afscheid genomen van ouderling-

kerkrentmeester Rein Frima. Ds Marina en 

Wouter hebben hem bedankt voor de fijne 

samenwerking. Rein is een man met visie en 

daar heeft de kerkenraad veel gebruik van 

kunnen maken. Er is in zijn ambtsperiode veel tot stand gekomen. De 

verbouwing van de kerk was natuurlijk een enorme klus. Hij heeft 

ook zitting gehad in de beroepingscommissie. Teveel om op te 

noemen.  

De kerkenraad is enorm blij dat we in deze viering ook een nieuwe 

ouderling-kerkrentmeester in de persoon van Sietze van Gosliga 

hebben kunnen verwelkomen en bevestigen. Sietze is de nieuwe 

penningmeester van het college van kerkrentmeesters. Sietze heeft 

veel verstand van de penningen (zoals ds Marina het zei) en daar zijn 

we erg blij mee.  

De kerkenraad is nog lang niet voltallig. We zijn nog steeds op zoek 

naar nog  een ouderling-kerkrentmeester. Wouter heeft aangegeven 

als zijn ambtstermijn erop zit, in augustus 2018, te stoppen. Het zou 

fijn zijn als er nu al iemand is die zijn taak als voorzitter van het 

college van kerkrentmeesters, na een inwerkperiode, wil overnemen. 

Hij/zij kan dan goed worden ingewerkt. 

I 
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We zijn ook al heel lang op zoek naar een diaken. Het diaconale werk 

wordt steeds meer en het zou voor Marianne en Jaap heel fijn zijn als 

er nog iemand bijkomt.  

Interesse in een van deze functies?. Neem contact op met 

ondergetekende of een van de andere kerkenraadsleden. 

De viering van 26 maart stond in het teken van poëzie. De jonge 

talentvolle Bo de Myttenaere heeft ons weer laten genieten van zijn 

prachtige pianospel. Er waren weer prachtige gedichten. 

 

Passion Hoogkarspel 

 

p 8 april vieren we samen met de RK kerk Passion Hoogkarspel 

in de Laurentiuskerk. De viering begint om 20.30 uur. Ds 

Marina en pastor Jules Post zijn de vertellers. Er zijn zes koren 

bestaande uit ca 175 zangers. Er is een verlicht kruis dat door de 

leden van het jongerenkoor Aloud zal worden binnengedragen. Het 

wordt heel bijzonder. Wij adviseren u om tijdig aanwezig te zijn want 

vol is vol. 

 

Pasen 

aaszondag valt dit jaar op 16 april. Voorafgaand hieraan hebben 

we op Witte Donderdag de Schoolviering in het protestantse 

kerkje van Westwoud. De Seidermaaltijd is die zelfde dag om 17.30 

uur in de Protestantse Kerk van Hoogkarspel-Lutjebroek. U kunt zich 

hiervoor opgeven t/m 9 april bij Loes, Tineke of Margriet. 

Vrijdagavond om 19.30 uur is de Goede Vrijdag viering in de RK 

kerk van Westwoud.  

Zaterdagmorgen om 10.00 uur is de Oecumenische Paasviering in het 

Noorderlandhuis. Voorgangers zijn ds Marina Slot en pastor Jules 

Post. Zondag 16 april vieren we in Hoogkarspel het feest van de 

opstanding. 

 

Jubileum kerkgebouw 

p 1 april 2018 bestaat het huidige kerkgebouw 50 jaar. We 

willen dit jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. In een 

O 

P 

O 



 

14 

 

feestelijke viering op 15 april 2018 gaan we dit samen met u en 

genodigden vieren. 

Er is door de kerkenraad feestcommissie gevormd. Deze bestaat uit 

de volgende personen: ds Marina Slot, Alex Campfens, Truus Groot, 

Loes Siedenburg en Tineke Hupkens. 

 

                                                                                   Tineke Hupkens 

 

 

 

Even voorstellen: 

 

k ben Sietze van Gosliga en woon samen met mijn vrouw Joka  

bijna 28 jaar in Hoogkarspel aan de Klokkeweid 21. Daarvoor 

woonden we in 8 jaar in Emmeloord. We kwamen toen uit Soest 

waar we bijna 10 jaar hebben gewoond. Zelf ben ik opgegroeid in 

Zuid-West Friesland. In mijn actieve periode was ik werkzaam in de 

administratieve en fiscale dienstverlening. De laatste 20 jaar als 

kleine zelfstandige in Amsterdam. Sinds  afgelopen najaar wordt 

mijn praktijk voortgezet door iemand anders en heb ik meer vrije tijd 

gekregen om te kunnen wandelen en fietsen.  

Dit doen we graag in Noord-West Drenthe, 

waar we de beschikking hebben over een 

chalet. Thuis is er rondom het huis alle 

gelegenheid om te tuinieren.  

Zondag 19 maart ben ik bevestigd als 

ouderling-kerkrentmeester, als opvolger van 

Rein Frima. In het begin dat ik in Hoogkarspel woonde maakte ik als 

diaken ook al eens deel uit van kerkenraad van de Hervormde 

gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek. 

Ruim twintig jaar heb ik mij afzijdig gehouden van het kerkelijk 

leven. In deze periode is er het nodige veranderd. Er zijn veel nieuwe 

gezichten. En zijn ook andere visies. Ooit was er sprake van 

“functioneel leeftijdsontslag” voor ambtsdragers van zeventig jaar, 

nu wordt men op die leeftijd nog eens ingezet. Gelukkig laat mijn 

I 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq672Q3P3SAhUHQBoKHYvhA1oQjRwIBw&url=https://nl.dreamstime.com/stock-foto-s-fietser-met-vliegende-sjaal-image30971273&bvm=bv.151325232,d.d2s&psig=AFQjCNF6aj_Rb_R7rUyClkNA3dM55oL97w&ust=1490945774690548
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gezondheid het toe en wil ik mij de komende tijd als lid van de 

kerkenraad in zetten voor het in stand houden van de Protestantse 

Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek. 

 

                                                                              Sietze van Gosliga 

De zanger 

 

Hij staat te zingen  

in het koor, 

achterste rij,  

hij is tenor. 

Vanuit de zaal 

doorleef ik, 

geraakt door  

zijn beleving  

ten diepste  

het gezongen  

evangelie. 

 

De uitdrukking 

op zijn gezicht, 

zijn ziel 

op God gericht, 

vertolkt de 

woorden zoals 

nooit tevoren. 

Op zuivere toon 

weerklinkt in 

hem de passie 

voor Gods Zoon. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUtq2y7PvSAhXFrRoKHZDWD34QjRwIBw&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-koorknaap-i25592.html&psig=AFQjCNEftk0x_Ue6R1it_l0gwx5gU-kDDw&ust=1490881345237753
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Collecterooster Diaconie 

 

16 April Vrienden van het 

Noorderlandhuis. 

 

et Noorderlandhuis ligt in het 

centrum van Hoogkarspel. Er 

wordt hulp en ondersteuning 

geboden aan ongeveer 137 

clienten. De stichting bestaat al 

ruim 20 jaar en zorgt voor extra ondersteuning van de bewoners. 

Bijvoorbeeld voor de aankoop van een duo fiets of tuinmeubilair. Dit 

zou niet mogelijk zijn geweest zonder de trouwe vrienden van deze 

stichting. 

 

23 April. Het Dovenpastoraat. 

 

et Dovenpastoraat van de Bethelkerk in Amsterdam, spant zich 

in voor het kerkelijk werk onder doven in Amsterdam en 

omgeving.  

De interkerkelijke commissie Dovenpastoraat Noord-Holland heeft 

zich bij de Stichting Doven-pastoraat gevoegd, waardoor doven in de 

provincie Noord-Holland ook van harte welkom zijn. De stichting 

heeft tevens een dovenpastor in dienst genomen, voor onder andere 

huisbezoek en gespreksgroepen. Uw giften zijn dan ook onmisbaar. 

 

14 Mei. Stichting Bartimeus. 

 

l bijna 100 jaar zet Bartimeus Sonneheerdt zich met hart en ziel 

in voor blinden en slechtzienden. Vanuit een christelijke 

levenshouding zijn veel mensen met een visuele beperking geholpen 

om sterker in het leven te staan. 

Alleen met de beste begeleiding, kunnen mensen meedoen in de 

maatschappij. Een zinvolle dagbesteding is daar een belangrijk 

onderdeel van. Uw steun is daarom hard nodig. 

H 

H 

A 

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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21 Mei Toeristenkerk. 

 

anwege de opkomst van het toerisme in West-Friesland, is in 

Onderdijk de Toeristenkerk ontstaan. Tegenwoordig is deze 

kerk, gedurende de zomermaanden, gevestigd in het Dorpshuis van 

Onderdijk. 

Via het toeristenkerk pastoraat worden predikanten uitgenodigd en 

men richt zich verder op de ontvangst van kerkgangers. Dit zijn  

zowel toeristen als inwoners uit de omgeving en deze biedt men  hier 

een plek voor ontmoeting en bezinning. Uw financiële ondersteuning 

is van harte welkom. 

 

 

28 Mei. Geen viering  

                      (kermis)  

 

 

 

 

 

 

 

11 Juni. Stichting Logeerhuis Merakel. 

 

it logeerhuis is gevestigd in de oude pastorie van Lutjebroek en 

is bedoeld voor kinderen met een beperking. 

Deze vragen vaak extra aandacht en zorg van ouders, verzorgers en 

andere gezinsleden. Ervaren wordt dat het vaak problematisch is om 

het kind bij vrienden en bekenden te laten logeren. 

In het logeerhuis kan een kind in een gezellige, huiselijke en 

kleinschalige omgeving logeren. Dit onder begeleiding van 

deskundige mensen met ruime ervaring op het gebied van speciale 

aandacht en zorg. Uw steun is hierbij hard nodig. 

 

 

V 

D 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix972l7_vSAhUHXhoKHQ9oDZEQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten-kleurplaat.nl/kermis&psig=AFQjCNGI2vO8XFGMxS08cVF2wZeERfBVaw&ust=1490882104175007
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18 juni. Villa Pardoes. 

 

illa Pardoes is een initiatief van Stichting Natuurpark de 

Efteling en is bedoeld voor ernstig zieke kinderen in de leeftijd 

van 4 tot 12 jaar. Om de kinderen en hun families een fantastische 

vakantie te bieden, worden zij ondergebracht in de prachtige 

omgeving van Kaatsheuvel. De vakantie in Villa Pardoes is een 

onvergetelijke ervaring, waarbij naast de familie ook de vriendjes en 

vriendinnetjes van het zieke kind van harte welkom zijn. Villa 

Pardoes is ondergebracht in een zelfstandige stichting een heeft een 

CBF keuring voor goede doelen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYoZyT6PvSAhWDrRoKHelgDvAQjRwIBw&url=http://www.tuincentrumdaniels.nl/nieuws/page/11&psig=AFQjCNGYtpIM_OTJ3QX5CjwHEBLe7ISErQ&ust=1490879913813500


 

19 

 

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Afscheid van de diaconie Westwoud. 

 

a enkele jaren werkzaam geweest te zijn als diaken in 

Westwoud nemen wij, Cor en Manny de Greeuw, afscheid van 

de kerkenraad in Westwoud. Jaren geleden zijn wij begonnen toen 

Ds. de Savornin Lohman hier nog woonde en werkte. Cor in 

Westwoud, eerst als ouderling/kerkvoogd, (heet nu kerkrentmeester) 

later als diaken en Manny in Hoogkarspel ook als diaken. We hebben 

ons aandeel bij de diaconie met veel plezier gedaan. Maar de leeftijd 

en ook de gezondheid van Cor begint mee te spelen. Enkele jaren 

geleden dachten wij dat we genoeg kerkenwerk gedaan hadden, maar 

na een oproep dat er anders geen kerkgang meer mogelijk was zijn 

we samen weer begonnen bij de diaconie. Als diaconie ben je een 

kleine speler die kan helpen bij armoede en leed, ver weg en dichtbij. 

Nu nemen wij definitief afscheid van het kerkenwerk maar hopen u 

nog vele malen op zondag te 

mogen begroeten. 

                                                                    

Een hartelijke groet, 

                                                                    

Cor en Manny 

                 de Greeuw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibm47B8PvSAhXH0RoKHdubCscQjRwIBw&url=https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/bloemen/&psig=AFQjCNFz2WmWMG5f7-cqZaMmrL3OH1uT2A&ust=1490882557548490
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Vanuit de kerkenraad  

 

Kerkbalans 2017 

 

e kerkenraad wil iedereen hartelijk bedanken voor de gift aan de 

actie kerkbalans.  

De kerkbalans 2017 heeft 3231 euro aan 

toezeggingen opgeleverd. Dit is ruim 1000 euro 

minder dan vorig jaar. Dit heeft te maken met 

onder andere  het teruglopende ledenaantal, maar 

ook met de perikelen rond de windmolens. 

Het blijft een spannende tijd voor de omwonenden, 

maar ook voor de kerk wat de Raad van Staten uiteindelijk beslist. De 

artikelen die in het NHD hebben gestaan over dit onderwerp geven 

een redelijk beeld hoe een en ander is gelopen met betrekking tot dit 

onderwerp. 

 

!!!! Dringende oproep voor nieuwe ambtsdragers !!!!!                    

Zonder bestuur geen kerk meer. 
 

Beste leden van de Nederlands Hervormde Gemeente Westwoud-

Binnenwijzend,  

 

e zijn als kerkenraad dringend op zoek naar nieuwe 

ambtsdragers. 

Cor en Manny gaan deze zomer stoppen als lid van het College van 

Diakenen. Cor en Manny hebben zich jarenlang zowel binnen de 

diaconie als daarbuiten met veel passie ingezet voor onze kerk, maar 

moeten helaas stoppen met hun werk als lid van het College van 

Diakenen. Waarvoor heel veel dank!  

Dat betekent dat Dirk Stam de enige diaken is binnen de kerkenraad. 

Alle beslissingen die moeten worden genomen mbt het College van 

Diakenen moeten dan, omdat Dirk alleen is, door de voltallige 

kerkenraad eerst worden goedgekeurd. Ditzelfde geldt ook voor het 

D 

W 
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College van Kerkrentmeesters, waar Patric de Vries alleen is met 

ondersteuning van Margriet.  

Voor het gehele bestuur betekent dit dat er 

nog meer druk ontstaat bij de zittende 

bestuursleden. Er moet dus meer vergaderd 

worden (min. 1x 6 weken) en de kleine 

groep moet belangrijke beslissingen nemen 

over heel veel onderwerpen. 

Als we niet willen dat de andere 

kerkenraadsleden omkomen in het werk en genoodzaakt zijn om hun 

taken neer te leggen hebben we ECHT mensen nodig die ons willen 

helpen om onze kerk in stand te houden! 

Als je ziet wat wij als kerk en dan met name als diaconie aan giften 

kunnen geven aan lokale, landelijke, maar ook aan wereldwijde 

goede doelen, dan zou dat voor ons dorp en gemeente al een flinke 

aderlating zijn als deze giften wegvallen, doordat we geen kerk meer 

hebben. 

Wilt u ons helpen of heeft u interesse in een taak als diaken of 

ouderling kerkrentmeester of wilt u meer weten over het werk van 

een diaken of ouderling-kerkrentmeester dan kunt u zich melden bij 

een van de kerkenraadsleden of onze dominee Marina. 

Ook is er veel informatie over de genoemde taken te vinden op 

www.protestantsekerk.nl onder het kopje actief in de kerk. 

 

We horen heel graag wie zich geroepen voelt! 

 

Vriendelijke groet vanuit de kerkenraad, 

 

Marina Slot (Predikant) 

Cor en Manny de Greeuw (Aftredend Diakenen) 

Dirk Stam (Voorzitter CvD) 

Margriet Bakker-Struik (scriba, penningmeester CvK, ouderling) 

Patric de Vries (Voorzitter CvK en Kerkenraad, ouderling) 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-09u18fvSAhUDlxoKHRftAd4QjRwIBw&url=http://www.lokhorstschool.nl/index.php?section%3D12%26page%3D255&psig=AFQjCNFd47jAEBdtJxmSO_uyIiGvnmhC9A&ust=1490882749737054
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Collecte rooster diaconie 

 

30 april Heideweidje Westwoud 

 

7 mei Vrienden van het Noorderlandhuis 

 

4 juni Kerk in Actie Nicaragua 

 

Sterkere kerken in Nicaragua 

 

n afgelegen dorpen in Nicaragua 

hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste 

werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een 

voorganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De 

lekenleiders hebben echter beperkte kennis van de Bĳbel en van 

theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, krijgen zij 

trainingen op het gebied van bijbelkennis en gemeenteopbouw. 

Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter 

toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen 

staan in hun werk. 

Teyocoyani traint niet alleen de 

leiders, maar ook de gemeenteleden 

krĳgen een tĳdlang begeleiding. 

Op veel plekken kampt de bevolking 

met armoede, conflicten en migratie. 

Daarom leert Teyocoyani kerkleden 

hoe ze iets kunnen betekenen voor 

elkaar en voor anderen in hun 

omgeving. 

De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak. In 

2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een 

tweedaagse bĳbelstudie in een dorp kost bĳvoorbeeld € 6 per 

persoon.  

 

 

I 
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJmYe53_3SAhXGnBoKHV2WB1sQjRwIBw&url=https://www.creatov.nl/2012/04/lees-je-bijbel-bid-elke-dag/&psig=AFQjCNGRBJPdGvj5_0Yv5CBXvMQVuP-Jng&ust=1490946687164771
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Extra Taizé-viering op Paaszaterdag 15 april in Hoorn 

 

Meditatieve afsluiting bezinningsestafette Koepelkerk  

Taizé Westfriesland verzorgt op zaterdag 15 april een viering in het 

Stiltecentrum van de Koepelkerk in Hoorn. Aanvang 11:00 uur.  

 

Deze viering is de afsluiting van de bezinningsestafette die de 

Hoornse RK Parochie - evenals voorgaande jaren - houdt van Goede 

Vrijdag tot en met  Paaszaterdag.  

 

In estafettevorm vinden bijeenkomsten plaats in het Stiltecentrum. 

Elk met een eigen invulling. Verrassend en afwisselend, met 

verhalen, beelden, stilte en muziek. Na ieder onderwerp is er 

gelegenheid om na te praten of stil te zijn en daarna neemt de 

volgende het stokje over. 

 

Taizé Westfriesland verzorgt een meditatieve viering met veel zang, 

stilte en korte inspirerende teksten. Natuurlijk is er ook live muzikale 

begeleiding.  

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 
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wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen 

gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.  

Hoewel er stoelen genoeg zijn, kun je ook op de grond zitten. 

Kussens zijn er, maar je kunt natuurlijk ook een bidkrukje 

meenemen. Taizé is ook ontmoeten; generaties, culturen, 

gelovigen van verschillende richtingen en niet-gelovigen 

ontmoeten elkaar. We hopen met de vieringen vooral ook 

jongeren aan te spreken. 

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

korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden. 

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

onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als 

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

regels lang.  

  

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

waar de broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen 

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. 
 
 

Volg Taizé Westfriesland op Facebook of mail naar  

taizewestfriesland.weebly.com 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lied
http://nl.wikipedia.org/wiki/God_(christendom)
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Hospice Dignitas 

 

“Altijd al eens binnen willen kijken?” 

lke 1e  van de maand opent Hospice Dignitas haar huis voor 

belangstellenden. 
Bezoekers worden in groepen van 5 personen 

geïnformeerd en rondgeleid om de warme 

sfeer in huis te zien en te ervaren. 

Wij vertellen u graag over ons huis, hoe de 

gasten hier wonen en hoe wij aan mensen in 

de laatste levensfase en hun naasten zorg 

geven. 

De bijeenkomst duurt ongeveer een uur en is 

gratis. 

Heeft u interesse om hierbij aanwezig te 

zijn?  

Meldt u dan aan via: 

info@hospicedignitas.nl of telefonisch op 0229-284060 

Graag ontmoeten wij u op maandag 1 mei om 10.00uur. 

Bij veel belangstelling wordt een extra datum in dezelfde maand 

gepland. 

Meer informatie? www.hospicedignitas.nl 

 

 

 

Orgelconcert Dirk Out op 17 april in Hervormde kerk Venhuizen 

 

p Paasmaandag 17 april 2017 speelt de virtuoze organist Dirk 

Out op het fraaie Pels & Van Leeuwen orgel in de Hervormde 

kerk te Venhuizen. U krijgt een orgel te horen zoals u niet eerder hebt 

gehoord! Een mooie muzikale avond op Tweede Paasdag met een 

kwalitatief hoogstaand concert. 

 

Dirk Out (1949) ontving zijn eerste orgellessen van Albert de Groot 

op de muziekschool in IJmuiden. Hij behaalde in 1978 aan het 

E 

O 
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Sweelinckconservatorium te Amsterdam het solistendiploma voor 

orgel. Zijn leraren waren Simon C. Jansen, Klaas Bolt en Bernard 

Bartelink. Hij was in de jaren '80 en '90 een veelgevraagd begeleider 

bij radio- en televisieopnamen van de NCRV. Tevens was hij in die 

periode dirigent van een aantal koren. Op het eerste César 

Franckconcours in 1976 in de Kathedrale Basiliek in Haarlem 

behoorde hij tot de prijswinnaars. Van 1991 tot en met 2011 was hij 

directeur van het 

Kunstencentrum Velsen in 

IJmuiden. Als organist is hij 

een veelgevraagd begeleider 

en treedt daarnaast ook op als 

solist bij orgelconcerten. Hij 

maakte concertreizen door o.a. 

Engeland, Frankrijk, 

Duitsland, Zwitserland, 

Tsjechië, Zweden, Canada en 

de Verenigde Staten. In 2005 

werd hij onderscheiden door 

de ‘Société Académique d’ 

Éducation et d’ Encouragement Couronné par l’ Académie Française 

Arts, Sciences et Lettres’ vanwege zijn verdiensten voor de Franse 

orgelcultuur. Van 1983 tot 2010 was Dirk Out vaste organist in de 

Vijverwegkerk in Bloemendaal (Radio Bloemendaal). Op dit 

moment speelt hij regelmatig o.a. in IJmuiden, Ermelo, Apeldoorn en 

Bloemendaal.  

Dirk Out is voorzitter van de werkgroep Internationaal César Franck 

Concours. Dit concours wordt eenmaal in de drie jaar gehouden in de 

Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem.  

Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.30 uur open. De 

entree bedraagt € 10 – t/m 11 jr. € 5 Kaarten zijn voorafgaande aan 

het concert in de kerk verkrijgbaar. Verdere informatie 

orgel.venhuizen@gmail.com -  www.zingenenzo.com  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX4fSG7fvSAhVF1BoKHUXFCuYQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/368169338262292430/&psig=AFQjCNHCQZ8RLaOanN_9GwhoM9u2Xwu6Zg&ust=1490881568844852
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Veertig dagen 

 

Veertig dagen zijn lang 

genoeg 

om stil te blijven staan. 

Was het de straf die Hij droeg 

of is het anders gegaan 

Jezus als offer 

of slachtoffer  

twee verschillende vragen. 

Onder het kruis 

beseffen we Zijn kracht 

dat Hij het wel heeft  

gedaan en volbracht. 

Gedragen. 

 

Veertig dagen zijn lang genoeg 

om in beweging te komen. 

Hem te zalven en te 

begraven 

met tranen die stromen. 

Door God verlaten 

of door mensen verraden 

twee manieren van zien  

met eerbied bedekt. 

Maar bij het lege graf  

vertellen en verhalen 

dat Hij leeft en is 

opgewekt. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9ivLD6PvSAhVISRoKHQjlAoQQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option%3Dcom_kleurplaatprinting%26img%3D11036%26fld%3D/Pasen.html&psig=AFQjCNEKLbOjCfOjkRh6h9rcjXZfs1FXew&ust=1490880405765153
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1nKy56vvSAhUCuRoKHbnPDeQQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/Pasen.html&psig=AFQjCNE3nOXyIPauvm3ocnuYAM84goFCbw&ust=1490880757427435
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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 21 mei 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: 

              Sietze van Gosliga  Klokkeweid 21,  

              1616 SH Hoogkarspel                                   tel. 0228-564446 

              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 

              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 

               

               

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Vieringen 

08 apr 20.30 uur   Hoogkarspel, Laurentiuskerk, Passion 2017 

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

                                      Palmpasen  
13 apr 08.40 uur Westwoud, PKN Kerk, Ds Marina Slot,   

                                      Schoolviering 
13 apr 17.30 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot,  

                     Witte Donderdag, Seidermaaltijd, m.m.v. Anima Mea 

14 apr 19.30 uur Westwoud, RK Kerk, Ds Marina Slot,  

                                      Goede Vrijdag 
15 apr 10.00 uur Noorderlandhuis, Ds Marina Slot en  

                                     Pastor Jules Post, Oecumenische Paasviering 

16 apr 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot, Paasviering 

23 apr 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Siep Rienstra, 

                                     Theaterviering Bartiméus 

29 apr 19.00 uur Westwoud, RK Kerk,  

                                      Oecumenische Viering,  

                                      voorbereid door Oecumenische Werkgroep 

04 mei 19.00 uur Hoogkarspel, Dodenherdenking,  

                                      Ds Marina Slot 

04 mei 19.00 uur Westwoud, Dodenherdenking 

05 mei  Geen meditatievesper 

07 mei 10.00 uur Westwoud, PKN Kerk, Ds Marina Slot 

14 mei 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot,  

                                      m.m.v. Voces Femine 

18 mei 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina Slot 

21 mei 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Henri Frölich 

28 mei  Geen viering i.v.m. de kermis 

02 juni 19.00 uur Hoogkarspel, Meditatievesper,  

                                      o.l.v. Wilma van Ophem 

04 juni 10.00 uur Westwoud, PKN Kerk, Ds Marina Slot, 

                                      Pinksterviering 

11 juni 10.00 uur Lutjebroek in de kas van Pieter Jong,  

                                      Ds Marina Slot, Buitenviering,  

                                      met zanger-gitarist Marcel Visser 
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