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Hoopvol 

 

Dat het een hoopvol jaar mag worden,  

als je denkt alleen te staan, 

tastbaar als twee sterke armen, 

die je om je heen voelt slaan. 

 

Dat het een hoopvol jaar mag worden, 

als de tijdsdruk je benard, 

hoorbaar als een zacht gefluister, 

in de stilte van je hart. 

 

Dat het een hoopvol jaar mag worden, 

als er kilte is in jou,  

voelbaar als een warme deken, 

dat beschermt tegen de kou. 

 

Dat het een hoopvol jaar mag worden,  

als je dwaalt in duisternis, 

zichtbaar als een brandend kaarsje, 

dat voor jou ontstoken is. 

 

Dat het een hoopvol jaar mag worden, 

dat is mijn oprechte wens, 

tastbaar, hoorbaar, voelbaar, zichtbaar, 

van de één tot and're mens. 

 

                                Wilma van Ophem 
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Voorwoord 

 

e hebben het nieuwe jaar bereikt: 2018, het is weer even 

wennen en even proeven aan zo’n nieuw getal. 

We hebben allemaal zo onze verwachtingen voor het nieuwe jaar, 

maar soms komt daar alles en soms komt er niks van terecht, of een 

beetje. 

Het is goed om plannen te maken, doelen te stellen, want dan werk je 

ergens naar toe. Maar velen van ons zijn op een leeftijd, dat we niet 

zoveel te plannen hebben. Dat je het moet doen met wat de dag je 

geeft, wel of geen bezoek, een beetje gezelligheid of toch weer 

eenzaam verder.  

Maar er zijn van die topdagen dat alle kinderen er zijn, dat de 

kleinkinderen zich verheugen dat je er( nog) bent. En dat is om naar 

toe te leven en nog heel lang van te genieten. 

We wensen iedereen een zegenrijk en gelukkig Nieuwjaar en heel 

hartelijk dank voor alle goede wensen die wij samen mochten 

ontvangen. 

                                          Tot ziens in 2018! 

                                                              Hartelijke groet, Ds.Marina 
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40 dagentijd en Pasen 

 

et is een vroege Pasen dit jaar, al op 1 april 

vieren we dit grote feest van opstaan en 

weer verder gaan. 

In de weg naar Pasen zullen we elkaar 

ontmoeten in Hoogkarspel en Westwoud op 

verschillende momenten. Natuurlijk in de 

vieringen van de 40 dagentijd die soms wat 

contemplatief, soms heel aards en herkenbaar  zullen zijn. En we 

komen elkaar ook weer tegen op de Seideravond op Witte Donderdag 

waar we praten rondom een thema en met elkaar de rituele gerechten 

eten.  

In Westwoud zullen we weer de Palmzondag en Goede Vrijdag 

vieren in oecumenisch verband. 

Met Pasen hebben we in Hoogkarspel twee vieringen, op zaterdag de 

Oec.Paasviering in het Noorderlandhuis en op 1e Paasdag , de viering 

in onze eigen kerk. En bij veel vieringen is er een muzikaal moment, 

op 25 februari komt het koor Echo uit Heerhugowaard, op 11 maart 

komt Ooker uit Hoorn en met Pasen komen Mieneke Boots-Verhoef   

en Marleen Kunst zingen. We zullen er weer van genieten samen als 

gemeenschap.            

                                                                                          Ds.Marina 

Beroepingswerk 

 

p donderdag 11 januari komt de beroepingscommissie weer bij 

elkaar. Op dit moment wachten we nog steeds op de 

solvabiliteitsverklaring van het RCBB. De solvabiliteitsverklaring is 

de toewijzing van het Regionaal College voor Beheerszaken voor 

hoeveel % onze gemeenten een predikant mogen beroepen. Er is zeer 

binnenkort een gesprek met het RCBB hierover. We hopen op korte 

termijn duidelijkheid hierover te hebben. Daarna kunnen we de 

advertentie zetten op de website voor het beroepingswerk van de 

PKN en kan de BC weer volop aan de gang. 

                                                                              Tineke Hupkens 

H 

O 
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 Sacrale Dans 
 

it voorjaar, zijn er weer vier avonden Sacrale Dans gepland in 

de PKN Kerk van Hoogkarspel. Sacrale Dans is een meditatieve 

manier van bewegen; het is een dans van eenvoudige, herhaalde 

patronen op meditatieve muziek. Gedragen door het ritme van de 

muziek, de symboliek en de kracht van de kring die beweegt rond het 

midden, worden we  geraakt in onze diepere lagen. 

De data voor de sacrale dansavonden zijn als volgt: 

22 februari, 8 en 22 maart, 5 april 

De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.  

Marry Westerlaken leidt deze avonden. Er wordt een vrijwillige 

bijdragen van vijf euro gevraagd. 

 

  

 

Gespreksgroep Vrouw en Geloof 

 

edere tweede vrijdagmorgen van de 

maand tussen 9.30 en 11.30 uur 

komen we bij elkaar in de herberg van 

de PKN Kerk in Hoogkarspel.  

We bespreken met elkaar een boek of 

een artikel. U bent van harte welkom om een keer te proeven of het 

wat voor u is. 

Voor de duidelijkheid hier de data: 

12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni 

 

 

Gespreksgroep Open Deur 

 

e gespreksgroep wisselt van gedachten en doet inspiratie op uit 

de verschillende onderwerpen die in het maandelijkse tijdschrift 

De Open Deur worden aangereikt. De bijeenkomsten zijn op de 

D 

I 

D 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN5PClybvWAhWJLVAKHbZ-AnIQjRwIBw&url=http://wat.wikidot.com/verslagen-van-vergaderingen&psig=AFQjCNE39FUwXw2QEBbE46u0c4JSvibzaQ&ust=1506265156020363


 

6 

 

laatste donderdagmiddag van de maand. We komen bij elkaar in de 

Herberg van de PKN Kerk van Hoogkarspel. 

Verdere informatie kunt u krijgen van Greet Schaaf: telefoonnummer  

0228-567297. 
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BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 

 
In memoriam Bart Nieuwenhuijs 

 

art Nieuwenhuijs is geboren op 24 december in 

Amersfoort en hij is overleden op 27 december in 

zijn woning aan het Betsy Perk complex in Hoorn. 

Bart is de vader van Barry en Ilona Nieuwenhuijs en 

grootvader van David en Floor en van Jennifer en Bart.  

Bart is liefdevol omringd door zijn beide dochters en 

hun mannen gestorven en zijn dominee was er ook bij.  

Hij was de laatste jaren na zijn tweede scheiding en de uitgezaaide 

longkanker niet bij machte meer om het leven zelf te leven.  

Boven zijn rouwkaart staat  “Toen God zag dat de weg te lang, de 

berg te hoog en het ademen te zwaar werd, legde Hij zijn arm om me 

heen en zei: “Het is goed zo!” 

Ilona heeft lang en liefdevol voor hem gezorgd, tot hij niet meer 

verder kon en Barry coachte hem vanuit Canada. 

B 
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Op 30 december was zijn uitvaart in besloten kring met de familie, 

Barry heeft hem herdacht zoals Ilona en zij hem willen herinneren, 

vrolijk, opgewekt en energiek toen zij als gezin nog thuis bij elkaar 

waren. Ilona heeft een prachtig gedicht voorgelezen van de dichter 

Rumi ‘Kom bij me’ en ik mocht ook een woordje doen. 

Wij gedenken hem en weten dat God bij hem was en is met zijn 

liefde voor altijd. 

                                                                                             Ds.Marina 

 

Gesprek voor de zondag Westwoud 

 

onderdag 1 februari voor zondag 4 februari om 10.00 u bij 

Margriet Bakker-Struik thuis, Alexanderstraat 13  

 

 

 

‘Op het ritme van het Leven’. 

Verslag lunchvergadering 

 

n de vorige oecumenische bijeenkomst werd als jaarthema gekozen 

voor ‘Op het ritme van het Leven’. Daarin gaan we in navolging 

van het tijdschrift voor bezinning Speling, waar Loet Swart tot voor 

kort redacteur was, op zoek naar de processen die met de levensweg 

te maken hebben; vier spirituele kernmomenten staan centraal,  

 

‘geboren worden’ 

‘groeien’ 

‘binding en bestendiging’  
‘ouder worden’  

 

Geboren worden 

 

it Speling uit 2006: Geboren worden, baren, birth en bear, 

hebben dezelfde oorsprong:  dragen. Wat of wie met zorg en 

liefde gedragen is, wordt echter op een gegeven moment losgelaten. 

D 

I 

U 
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Vanuit de geborgenheid van de moederschoot deze vrije val maken, 

is een adembenemende overgang met levensgroot risico. 

Tegelijkertijd is geboorte ook een symbool van vrij-worden. Na 

negen maanden opgesloten te zijn geweest, wordt een weg afgelegd 

van de duisternis naar het licht.  

Geboren worden is niet alleen een biologische gebeurtenis aan het 

begin van de levensloop. Mensen kunnen ook ‘opnieuw geboren 

worden’ zoals blijkt uit de verhalen en getuigenissen. Het verhaal uit 

Nikodemus en Jezus bijvoorbeeld (Joh. 3,1-12) gaat over opnieuw 

van bovenaf geboren worden. Het is enerzijds een bevrijdend 

gebeuren maar gaat ook gepaard met angst, spanning en 

tegenwerking. We worden in de verhalen nadrukkelijk aangespoord 

tot het ondergaan van een nieuwe geboorte. 

Verwondering is het sleutelwoord. Bijna iedereen die een geboorte 

meemaakt of erbij was geeft dat aan. Als je mensen vraagt naar hun 

ervaring dan kun je die verwondering en dat ontzag nog in hun ogen 

zien.  

Huub Oosterhuis dicht: zeven maal opnieuw geboren, klein gekregen, 

uitgeworpen, wordt een mens om mens te worden. 

In spiritueel opzicht is opnieuw geboren worden, een manier van 

opengaan, je in een grotere beweging voelen staan, beseffen dat er 

iets groters is wat jou opneemt. Open-Baring 

Ten slotte is Opnieuw geboren worden is een belangrijk thema in de 

mystieke traditie en poëzie.  

 

Groeien 

 

et mooie van Groeien, het 2e thema,  is haar grens staat in de 

volgende Speling. Het grenzeloos groeien betekent wildgroei, 

en dat kan bijvoorbeeld tot kanker leiden. Ook mensen groeien niet 

eindeloos en onbeperkt. Er worden in de loop van ons leven grenzen 

gesteld aan de groei, soms van binnenuit, soms van buitenaf.  

Er zijn vele vormen van groei, ouders zijn voor hun kinderen 

voorgangers in hun groei op weg naar volwassenheid. Een langzaam 

H 
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proces van meedoen, naar zelf doen en zelf ervaren. De drang om tot 

de grote mensenwereld te behoren is een belangrijke impuls.  

Er is dus groeien om tot de wereld te behoren, en we kunnen groeien 

in geloven, in spirituele zin. In dit verband is de parabel van de 

verloren zoon een bekend bijbels verhaal dat laat zien hoe de 

levensweg van de zoon verloopt. Het verhaal gaat over een zoektocht 

naar een eigen spoor. In de parabel doet de zoon afstand van zijn 

verleden en verlaat hij zijn ouderlijk huis om vervolgens op zoek te 

gaan naar zijn bestemming die hij vind bij zijn terugkeer. Deze 

parabel toont de spirituele vorming in de 

levensweg in drie etappes; verliezen zoeken en 

vinden.  

Ook de seizoenen en de natuur, vooral de lente 

symboliseert de 1e stap in de weg naar 

geestelijke volwassenheid in een groeiproces. 

Toen ik kind was, sprak ik als een kind, voelde 

ik als een kind, dacht ik als een kind, schreef Paulus. Wij hebben 

allemaal zoals we hier zitten ervaringsverhalen over ontmoetingen en 

gebeurtenissen die ons deden groeien. Vooral  achteraf, als je 

terugkijkt, is je groei meestal schoksgewijs goed te zien of bij een 

ander op te merken. 

 

Bestendiging vinden 

 

s het 3e knooppunt op de levensweg. Wanneer we denken aan 

bestendiging denken we aan het vinden van een zeker evenwicht, 

het beleven van trouw en harmonie, hechting en verankering. We 

hebben de indruk dat iets wat ooit in gang is gezet tot vervulling 

komt, een geslaagde vorm vindt. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Er 

gaat vaak een avontuur achter schuil: op weg gaan, uit jezelf gaan en 

niet weten hoe het af zal lopen. Wanneer we denken aan het proces 

wat er mee gemoeid is, komen ook andere kanten naar voren: 

uithouden wat niet te veranderen is, acceptatie dat niet alles is 

waargemaakt van je hoop en verwachting, ergens nu eenmaal aan 

vast zitten, de lange duur. Gekozen hebben voor het één betekent het 

I 
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wegvallen van het andere. In sommige gevallen moet je leven met 

scheiding, mislukking, op je schreden moeten terugkeren. 

Verantwoordelijkheid nemen, binding aangaan, compassie voelen, al 

die aspecten zitten in dit thema. Als voorbeeld wordt leiderschap 

genoemd. Wat is een goede leider? In de schrift is het beeld van de 

herder die zijn kudde weidt een vertrouwd beeld voor het leiderschap 

van het volk. 

 

Ouder worden 

 

ls je zes bent wil je graag twaalf zijn, als je twaalf bent wil je 

graag achttien zijn als je eenmaal bij de begeerde leeftijdsgroep 

hoort, dat wil zeggen kind af bent, wil je voor de rest van je leven 

alleen nog maar jong en jonger zijn. En toch, zoals we 

hier bijeen zijn weten we: ouder worden we, allemaal 

en dat gebeurt vanzelf. De betekenis en de beleving 

daarvan is niet voor iedereen hetzelfde, dat maakt het 

zo interessant. Als laatste is Ouder worden het 

laatste thema van 2018. Hoe wordt een mens 

succesvol, tevreden en gelukkig oud? De 1e stap op deze niet zo 

aantrekkelijke weg is aanvaarden dat het is zoals het is. Loslaten wat 

niet meer lukt, je kwetsbaarheid onder ogen zien en creatief omgaan 

met de ruimte en de vrijheid die je nu zomaar in de schoot geworpen 

krijgt. Ik hoor wel mensen zeggen dat het een zegen is om geen 

sociale status op te hoeven houden,  tijd om op zoek te gaan wat 

werkelijk de moeite waard is voor jou. Mijn ziel is tot rust gekomen 

zegt de psalmist: niet de eeuwige rust van de dood, maar de stilte 

waarin je wordt opgeroepen tot overschrijding van de enge grenzen 

die je tijdens je leven zelf opgetrokken hebt. Vanuit spiritualiteit 

gezien zijn deze jaren een kostbare gift aan het leven.  De mens krijgt 

tijd en ruimte om zich los te maken van wat achteraf schijn en leugen 

blijkt te zijn en zich te hechten aan wat, aan wie voorbij alle dingen 

is. Steeds minder te verliezen, een verhaal over Simeon en Hanna die 

in de tempel waren toen Jezus daar gebracht werd volgens de wet van 

Mozes. Welke associaties hebben jullie met dit thema? 

A 
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Overzicht oecumenische thema vieringen Westwoud 

 

17 februari  H Martinuskerk  Geboren worden   

25 maart  H. Martinuskerk Palmpasen   

30 maart  H. Martinuskerk Goede Vrijdag   

28 april H. Martinuskerk Groeien   

28 juli openluchtviering pastorietuin Zomer      

29 september  H. Martinuskerk        Bestendiging vinden  

27 oktober  H. Martinuskerk Ouder worden   

2 november  H. Martinuskerk Allerzielen    

24 december  H. Martinuskerk kinderkerst     

31 december  H. Martinuskerk  Oudejaarsvesper  

i.v.m. de verbouwing van de PKN kerk zijn de diensten in de  

H. Martinuskerk gepland.                                           Atie Boekweit 

Geluk 

 

Geluk is als een regenboog 

die aan de hemel lijkt te hangen; 

het laat zich door de mens niet vangen 

al reikt z’n hand ook nog zo hoog. 

 

Maar toch, onzichtbaar voor het oog 

bepaald het duidelijk onze gangen, 

het is de kern van ons verlangen, 

vooral wanneer het plots vervloog. 

 

Geluk, dat wonderbaar gebeuren, 

zo graag gegund aan iedereen, 

heeft met de regenboog gemeen 

dat het bestaat uit duizend kleuren 

die niemand zelf bedenken kon. 

En eindelijk schijnt daarbij de zon! 

 

Siem de Haan Uit: Half om Half 
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BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

In memoriam Gerda Veerman-Smit en Freek Veerman 

 

p 4 december 2017 overleed Gerda Veerman-Smit 

(geboren op 25 mei 1926 in Hoogkarspel) in het 

Nicolaas in Lutjebroek. Zij was daar terecht gekomen 

na een ongelukkige val thuis bij het aandoen van de 

steunkousen, daaropvolgend een ziekenhuisopname en 

operatie en revalidatie die maar niet wilde lukken. 

Helaas werd haar geest door al deze nare en 

onverteerbare gebeurtenissen ook steeds verwarder. Ze 

wilde dolgraag weer naar huis, maar dat kon niet, want de zorg 

vergde te veel.  

Freek en zij hadden hun 67 jarig huwelijk nog in kleine kring 

gevierd, maar helaas was dat het laatste feestje van die twee geliefden 

die elkaar zo lang hebben vergezeld.  

Talloze mensen kwamen naar de condoleance in de PKN kerk van 

Hoogkarspel, want zij beiden waren echte dorpsmensen. 

In een volle aula van het crematorium werd Gerda dierbaar herdacht 

door kinderen, kleinkinderen, de aannemersclub, de toneelclub en 

vanuit de kerk mocht ik spreken. Ik mocht memoreren hoeveel ze 

voor de kerk en met name voor de zondagschool heeft betekend. Dat 

ze daarvoor ook geridderd is. En ook hoe geliefd Gerda en Freek 

beiden waren in onze gemeente. Tijdens de crematie kwamen 

prachtige foto’s langs van Gerda en Freek en hun gezamenlijke, lange 

en gelukkige leven. Het was een voorrecht om erbij te zijn. Zoveel 

liefde en ook heel troostrijk voor Freek en de kinderen. 
 

O 
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chter achterblijven na zo lang samen te zijn geweest, valt niet 

mee. 

Misschien had Freek het wel zo lang uitgehouden voor zijn Gerda, 

omdat ze zo kwetsbaar was. 

In de eerste week van het nieuwe jaar  werd Freek 

ziek, een longontsteking en toen gaf hij aan: het hoeft 

niet meer, niet meer behandelen. Want zonder zijn 

geliefde Gerda had het leven haar kleur en geur 

verloren. 

Op zaterdagavond 6 januari is hij uit het leven 

weggegleden in bijzijn van al zijn kinderen en enkele 

kleinkinderen.  

Boven zijn rouwkaart  staat …nu weer samen….  

Freek Veerman is geboren op 23 februari 1926 in Westwoud en op 6 

januari 2018 overleden in het ziekenhuis in Hoorn. 

De kinderen en kleinkinderen en andere familieleden bereiden zich 

voor op de condoleance in onze kerk op 10 januari en op de crematie 

op vrijdag 12 januari in Hoorn. De kleinkinderen hebben afgesproken 

met opa Freek dat zij zijn kist zullen beschilderen en betekenen… 

En dat gaan ze zeker doen.. 

Als ik dit schrijf, hebben we alles nog voor de boeg, maar we zijn 

ervan overtuigd dat ook dit herdenken, mooi, teder en liefdevol zal 

zijn, want Freek was niet alleen zeer geliefd bij familie en vrienden, 

maar ook bij veel andere mensen. 

Als baas in het timmerbedrijf, als collega in de aannemerij, als Indië 

veteraan tussen de collega’s, als dorpeling in Westwoud en later 

Hoogkarspel. Wij zullen hen samen gedenken in liefde in de 

gemeente en we zullen hen missen. 

                                                                                            Ds.Marina 

E 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCo-XOx83YAhVHIuwKHQISDpAQjRwIBw&url=http://www.mijngoudentraan.nl/2015/11/14/het-antwoord-is-op-geweld-is-vrede-6-tips-voor-mogelijke-werkvormen-met-kinderen/&psig=AOvVaw1SzIM1itLCa66vqh0oWJOh&ust=1515679301222349
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU5PL3x83YAhWCDOwKHQ-ZBtEQjRwIBw&url=https://www.fotosearch.es/CSP658/k22744083/&psig=AOvVaw1SzIM1itLCa66vqh0oWJOh&ust=1515679301222349
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Gesprek voor de zondag Hoogkarspel om 15.30 uur 

in de Herberg PKN Kerk 

17 januari voor zondag 28 januari  

21 februari  voor zondag 25 februari 

7 maart voor zondag 11 maart 

21 maart voor Seideravond en Pasen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de voorzitter 

Allereerst wens ik u allemaal een goed en voorspoedig nieuwjaar toe. 

 

Kerkbalans  

e actie loopt dit jaar van 20 januari tot en met 3 februari. Het 

thema is: ‘Geef voor je Kerk’. 

De kerkenraad hoopt dat u allemaal weer mee doet met de actie. Ik 

beveel ook dit jaar Kerkbalans van harte bij u aan!  

Het streven is om de enveloppen tegelijk met 

het Klankbord van 19 februari te bezorgen. 

Op de envelop staat wanneer uw antwoord 

wordt opgehaald, maar er zit een kink in de 

kabel. 

Velen weten dat Johan (mijn man) onze 

ledenadministrateur en bijdrageadministrateur 

is.  Johan is al heel ver met het klaarmaken 

van de enveloppen voor Kerkbalans. Voor de verdere verwerking is 

D 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim39ndyM3YAhVJ6KQKHV9ABLQQjRwIBw&url=http://kleuren.crea-kids.nl/kleurplaten-dieren-diversen.htm&psig=AOvVaw02c-C0iI67z6TG6ANKMO4I&ust=1515679559975568
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQr-CFqsvYAhVOY1AKHbSUDG0QjRwIBw&url=http://maasheuvelland.nl/pasen2016&psig=AOvVaw2Ibw_imfiKVGjco5Q2JAJ5&ust=1515602630425815
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er nu helaas een probleem. Johan is afgelopen donderdag 4 januari bij 

een nacontrole vanwege de verwijdering van zijn galblaas met spoed 

opgenomen in het ziekenhuis. Bij deze operatie zijn al veel 

complicaties opgetreden. Johan heeft daardoor 2 weken in het 

ziekenhuis gelegen en er is nu weer een complicatie. Hij heeft weer 

pijn en koorts. Bij nader onderzoek blijkt er waarschijnlijk een abces 

te zitten op een nogal ontoegankelijke plaats en er zit nog een 

galsteentje. De doktoren weten op dit moment niet goed wat nu de 

beste behandeling is. Er is overleg met het AMC. Hij krijgt in ieder 

geval via het infuus antibiotica. Op dit moment is er geen enkele 

duidelijkheid wat er verder wel of niet gaat gebeuren en hoe lang het 

e.e.a. gaat duren.. Na het weekend hopen we weer meer te weten. 

Johan is de enige die weet hoe de LRP precies werkt. Het is dus 

mogelijk dat Kerkbalans hierdoor wat later wordt bezorgd. 

Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

                                                                  Tineke Hupkens 

 

 

Van de vergadertafel 

 

ierbij krijgt u een verslagje van de belangrijkste punten van de 

laatste twee kerkenraadsvergaderingen van 2017 (23 augustus 

en 22 november) en de gemeentevergadering van 26 november. 

De profielschets voor een nieuwe predikant is een belangrijk punt bij 

de beide vergaderingen.  Op de gemeentevergadering van 26 

november wordt het profiel definitief vastgesteld. Voor hoeveel 

procent beide gemeenten een predikant mogen beroepen is op dit 

moment nog niet bekend. De advertentie wordt in februari geplaatst, 

tot 1 april kan hierop gereageerd worden, daarna volgen er 

gesprekken. Het streven is in juni een kandidaat te selecteren. Ds 

Marina is officieel tot 1 augustus in dienst. Op 24 juni zal van haar 

afscheid worden genomen bij een feestelijke viering.  

Helaas is Jos de koster nog niet volledig hersteld, maar het gaat 

gelukkig wel de goede kant op. We zijn blij dat Margreet uren van 

H 
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hem kan opvangen. En met de nodige hulp van vrijwilligers kan de 

verhuur door blijven gaan.  

De kerkenraad is blij dat Marcel ten Have zich beschikbaar stelt voor 

een bestuursfunctie. Marcel zal Wouter Kunz, die 

in augustus de kerkenraad verlaat, opvolgen. 

Marcel zal nog door ds Marina bevestigd worden.  

De vijf ontmoetingsgesprekken met ds Marina als 

gespreksleider zijn op alle plekken plezierig 

verlopen. 

Het jaargesprek in augustus tussen ds Marina en 

een aantal leden van de kerkenraad is voor beide 

partijen plezierig geweest. 

De herbergmaaltijd in november voor de medewerkers van de 

voedselbank was een succes.  

Er is een auteursrechten-claim binnengekomen van een componist 

van het liedboek, omdat wij een lied van zijn hand op de website 

hadden staan. Om hiertegen in het vervolg beter beschermd te zijn 

besluiten we een online licentie op het liedboek aan te schaffen. Met 

een licentie mag de tekst en muziek van bijna alle liederen 

afgedrukt/gebeamerd worden. 

Diaken Marianne heeft zich aangemeld bij het stimuleringsfonds als 

afgevaardigde van onze kerk. 

Er wordt een nieuwe kleurenprinter aangeschaft, omdat de huidige 

het loodje heeft gelegd.  

Het raam in het kantoor is vervangen, de torenklok is gerepareerd.  

Data van kerkenraadsvergaderingen in 2018 zijn: 7/3, 13/6, 22/8, en 

21/11. 

                                                                     Loes Siedenburg, scriba 

 

‘50 jaar geworteld’ 

 

et de bovenstaande woorden gaan we op zondag 15 april 

herdenken dat ons kerkgebouw op het Raadhuisplein 50 jaar 

oud is. Jos van Ophem is de winnaar geworden van onze oproep om 
M 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXg9ipyc3YAhVKyKQKHeb0BCMQjRwIBw&url=http://www.hilversumsekeverclub.nl/Site/leden/index.php/nieuwsbrieven/listid-2/mailid-34-agenda-algemene-ledenvergadering?tmpl%3Dcomponent&psig=AOvVaw0RbmqVWPjzrFIcPVKihlfW&ust=1515679774584287
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voor deze dag een pakkende slogan te bedenken. Gaat u deze datum 

vrijhouden? 

De feestcommissie heeft in grote lijnen het programma voor deze 

viering klaar, maar de details moeten nog ingevuld worden. In het 

Klankbord van april verschijnt de officiële uitnodiging. Het gaat in 

ieder geval een feestelijke viering worden, die om 11.00 uur begint, 

met daarna een gezellig samenzijn en een broodmaaltijd.  

Hebt u nog herinneringen aan de kerk, die u niet verloren wilt laten 

gaan? Misschien is het dan een idee om dit op schrift te zetten, zodat 

er een herinneringsboekje van gemaakt kan worden? Mocht u nog 

andere ideeën hebben, dan horen we dat graag! 

 

Namens de feestcommissie (Alex, Truus, Tineke, Marina, Joka, Els)  

Loes Siedenburg 

 

 

 

 

 

  

 

Nieuw als lid in onze gemeente ingeschreven: 

 

Dhr. F. Muijen  en  Mevr. E.L. Weijers, wonende te  1616 HM 

Hoogkarspel, Pimpelmees 12. 

 

Wij heten beiden  van harte welkom in onze gemeente. 

  

 Met een hartelijke groet,                      Johan Hupkens, 

ledenadministrateur. 

 

Diaconieuws 
 

Als 'gezicht' van de diaconie werden Marianne en ik (Jaap kon helaas 

LEDEN ADMINISTRATIE 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf1JqFys3YAhVQ4KQKHWLgB0wQjRwIBw&url=http://www.kids-n-fun.nl/Kleurplaat/Online/bomen-en-blaadjes/2837/boom-en-wortels&psig=AOvVaw3-RqsJDs7NNq6m2kxP-vB6&ust=1515679963850391
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niet) uitgenodigd te komen eten in de Herberg. Ook werd een aantal 

vrijwilligers van de Voedselbank gastvrij onthaald voor een heerlijk 

driegangendiner. En wát voor een. De kookgroep heeft ons versteld 

doen staan. Zoveel liefdevolle zorg en warme aandacht hieraan 

besteed.  

Naar onze mening zou 5 sterren niet misstaan. Zeer 

waardevol om zo met de Voedselbankvrijwilligers 

te tafelen en bijzondere gesprekken te 'voeren'. 

 

December, de maand van Sinterklaas en Kerst, van 

delen, geven en ontvangen. Van veel geregel achter de schermen. 

Van denken aan degenen, die het minder hebben d.m.v. een kleine 

bijdrage in de vorm van een cadeau bon. Maar de wet op privacy 

gooide letterlijk en figuurlijk 'roet' in het eten. Soms werkt het niet 

zoals wij zouden willen en dreigen juist de minder bedeelden daar de 

dupe van te worden. Maar, God zij dank, kregen we ook engeltjes op 

ons pad en is alles uiteindelijk, op de valreep, toch nog goed 

gekomen.  

 

Samen met de 'Overkant' is er een Seniorenzangochtend 

georganiseerd op 5 januari in de Laurentiuskerk. Ondanks de 

aankondigingen in beide kerken, berichten in de Rotonde en 

pamfletten in kerken, winkelcentra en tehuizen, was er wat minder 

animo voor als vorig jaar. Maar degenen die er waren hebben 

genoten van de zang en mooi gedichten en de lekkere koffie, thee en 

zelfgebakken cake na afloop. Degenen met een bruine of witte boon 

in hun plak cake werden extra verwend met een rode of witte roos. 

Het was een mooi en 'stemmig' samenzijn in fijne Kerstsfeer. 

 

Intussen hebben we de eerste afspraken alweer op de agenda staan 

en hopen we met onze 'drie-eenheid' weer een mooi en vruchtbaar 

jaar tegemoet te gaan, waarin de zorg voor onze medemens, dichtbij 

en ver weg, centraal staat. 

 

Mede namens Jaap en Marianne de allerbeste wensen voor 2018   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii0cfsys3YAhUD6KQKHVyoBXsQjRwIBw&url=https://www.animaatjes.nl/muziek-plaatjes/zangkoor&psig=AOvVaw30PKqSlr5YyHi5HsGedr3B&ust=1515680088257494
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met heel veel liefde, warmte, licht en zegen. Wilma van Ophem 

 

 

 

 

 

 

Eerste kwartaal collectes diaconie 

 

14 januari. Vluchtelingenwerk Drechterland. 

Sinds jaren heeft de gemeente Drechterland een groep vrijwilligers 

die zich inzetten om bewustwording te bevorderen bij de inwoners, 

op het gebied van de vluchtelingen problematiek. Men wil zich 

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

zorg  over het vluchtelingen vraagstuk te delen. Dit jaar werd de 

diaconale bijdrage gebruikt om statushouders bij te staan in 

onvoorziene financiële situaties. 

 

21 januari. De Regenboog Groep.  

Ieder 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.  

https://www.deregenboog.org/en
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjem5GdzM3YAhXRIewKHV4-Ad4QjRwIBw&url=https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/oproep-collecte-mediazondag&psig=AOvVaw25dB6Y2mlvvWoqShHHH2Va&ust=1515680547316270


 

21 

 

 

 

 

28 januari. Stichting Koningskind. 

 
Stichting Koningskind is een Christelijke organisatie met als doel het 

opvangen, begeleiden en opvoeden van kansarme-  en weeskinderen 

in Suriname. Dit gebeurd door het creëren van een familie- of 

gemeenschapshuis, waarbij de saamhorigheid, veiligheid en welzijn 

van het kind voorop staat. Het kind kan zich hierbij ontplooien in een 

klimaat van geborgenheid en liefde. Het doel is om Stichting 

Koningskind geheel zelf zorgend te laten worden. Laten wij mee 

helpen om de toekomst dromen van de kinderen te laten uitkomen. 

 

11 februari. Kerk in actie – werelddiaconaat. 

Onder de vluchtelingen die Syrië zijn ontvlucht, bevinden zich veel 

moeders met kinderen. Zij zijn neergestreken in de Bekaa-vallei in 

Oost Libanon. Zij zijn moe, bang ziek en ondervoed. Onder 

erbarmelijke omstandigheden proberen de moeders om hun kinderen 

liefdevol te verzorgen en te beschermen. De opbrengst van de 

collecte helpt mee voor de levensreddende moeder – en kindzorg in 

de Libanese vluchtelingekampen. 

 

 

18 februari. Stichting Kartini. 

Stichting Kartini Kinderhulp in Indonesië is opgericht in 1977 en 

ondersteunt kansarme kinderen in en rond de stad Malang op het 

Indonesische eiland Java. 

https://www.ditkoningskind.nl/
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De doelstelling van deze stichting is om kinderen naar school te laten 

gaan. Lezen en schrijven is de basis voor een betere toekomst.  

Onderwijs in Indonesië staat in principe open voor iedereen, maar 

zonder geld blijven de schoolbanken een onbereikbaar barrière. Door 

een donatie te geven kan de Stichting Kartini dit wel verwezenlijken. 

Dit jaar zijn van de bijdrage schoenen en schooluniformen 

aangeschaft. 

 

 

 

25 februari. Stichting Hart voor kinderen.  

Stichting Hart voor kinderen is een christelijke 

organisatie, die zich wereldwijd inzet om 

verlaten en kwetsbare kinderen in zeer moeilijke 

levensomstandigheden, kansen te bieden op een 

beter leven.  

Hart voor Kinderen werkt vanuit een zorgmodel van gezins- 

sponsering. Het uitgangspunt daarbij is het stichten van nieuwe 

gezinnen binnen de eigen cultuur en gemeenschap, waartoe het kind 

behoort. Uw bijdragen voor het afgelopen jaar, werden onder andere 

gebruikt voor een schenking van 2000 matrassen in Oeganda. Daar 

sliepen volwassenen en kinderen op stro, karton, oude kleren of 

plastic.  

 

11 maart. Rudolph Stichting. 

De Rudolph Stichting vindt dat elk kind recht heeft om veilig en 

kansrijk op te groeien. Voor de ca. 44.000 uithuisgeplaatste kinderen 

is dat echter niet vanzelfsprekend. Daarom komt de stichting op voor 

deze kwetsbare groep. Zij investeren in de 

kwaliteit van gezinshuizen en de deskundigheid 

van gezinshuisouders. Tevens wordt gezorgd 

voor Jeugddorp de Glind. Dit is een fijne plaats 

waar kinderen en jongeren kunnen wonen en 

werken aan hun toekomst. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjll7SKqcvYAhWIZVAKHUXPCm8QjRwIBw&url=https://jopinxt.wordpress.com/author/jopinxt/page/23/&psig=AOvVaw1wbOu7NIYTFXTVvzycrQvC&ust=1515602368925154
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNjc-xqcvYAhXSLVAKHdL4C3QQjRwIBw&url=https://glind.nl/rudolphstichting-en-jeugdorp-de-glind-in-de-media/&psig=AOvVaw0stX6nwX2h9lZnhtIsR0cg&ust=1515602481613702
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18 maart. Stichting Dorcas. 

Samen 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. 

 

1 april. Epafras. 

Al vele jaren vervult Stichting Epafras een belangrijke taak richting 

Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen. 

Geestelijke verzorgers gaan namens de stichting gesprekken aan met 

gedetineerden over belangrijke levensvragen. Niet onbelangrijk is dat 

het streven er op gericht is dat gedetineerden kunnen resocialiseren. 

Duidelijk is dat de gesprekken van de geestelijk verzorgers met de 

gedetineerden, voorzien in een behoefte aan begeleiding. 

 

8 april. Kerk in actie – zending. 

Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de 

ontwikkeling van hun land en volk. Velen van hen zijn nauwelijks 

opgeleid. Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. 

Veel vrouwen leren lezen en schrijven, volgen Bijbelstudies en 

krijgen een vakopleiding. Zij nemen hun kennis en ervaring mee naar 

de dorpen waar zij wonen. Zij spelen een actieve rol in hun 

gemeenschap en bouwen mee aan kerk en samenleving. 

 

 

 

Wil je wel geloven 

 

Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 



 

24 

 

klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 

dat je had verborgen in de zwarte grond, 

en waaruit een grote boom ontstond. 

 

Wil je wel geloven het begin is klein, 

maar het zal een wonder boven wonder zijn 

als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 

dan gebeuren wonderen  

om je heen.  

 

Wil je wel geloven dat je vrede wint, 

als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 

groeit de liefde uit 

boven de haat. 

 

 

tekst Hanna Lam, melodie Wim ter Burg 

Lied 923 uit het nieuwe Liedboek 

 

 

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 
 

Impressie synodevergadering 16 en 17 november 2017 

obiliteit en flexibiliteit: In feite was de tekst aangaande 

mobiliteit en flexibiliteit van predikanten in april al 

vastgesteld, maar aangehouden i.v.m. een verzoek om betere 

financiële onderbouwing. Nu het kostenplaatje wat duidelijker was is 

de regeling aangenomen. 

Tot Gods Eer: Naar aanleiding van deze handreiking voor gesprekken 

over liturgie, is er in groepen gediscussieerd. Het moderamen zal aan 

de hand van de uitkomsten beraden of er behoefte is het Dienstboek 

aan te passen / uit te breiden.  

M 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ2pb9psvYAhXHZVAKHcdYAgUQjRwIBw&url=http://www.dbnl.org/tekst/hall014gesc01_01/hall014gesc01_01_0018.php&psig=AOvVaw23GhJRbqa1DLwg08XboEqb&ust=1515601640795340
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Huisgemeenten: Het toegezonden stuk was bedoeld de aanzet te 

geven voor een brainstormsessie. N.a.v. de uitkomst hiervan zal het 

moderamen een Kerkorde tekst maken om als eerste lezing te dienen 

voor een volgende synodevergadering. 

Beleidskader Kerk in Actie 2018-2021: Om beter te kunnen focussen 

en om te komen tot betere verbinding tussen zending en diaconaat, en 

het werk in binnen- en buitenland is het aantal beleidsthema’s van 

KiA verminderd tot 5: Armoedebestrijding, De Bijbel – toegang tot 

het Evangelie, Kerken in de minderheid, Kinderen en jongeren, 

Vluchtelingen en ontheemden. 

Financiering categoriaal pastoraat: een krimpende kerk en krimpende 

financiële middelen nopen tot vermindering van de bijdrage van de 

landelijke kerk. De synode vond de onderbouwing in de notitie 

onvoldoende v.w.b. de verminderde bijdrage voor het 

studentenpastoraat en op dit punt gaat het moderamen / de 

dienstenorganisatie het huiswerk overmaken. De overige reducties 

werden akkoord bevonden. 

Kerken delen: soms zoeken migranten onderdak voor een plek voor 

(kerkelijke) samenkomsten. Bestaande kerkgemeenschappen kunnen 

behulpzaam zijn en hun gebouw ter beschikking te stellen. We 

kregen uitleg en een brochure “kerken delen”. 

Ordinanties 5-3 en 5-4; inzegenen huwelijk man/vrouw, zegenen 

andere relaties. 

De synodeleden kregen een gespreksnota over dit onderwerp 

toegestuurd. Dat dit onderwerp opnieuw besproken zou worden vloeit 

voort uit de vergadering van de synode van vorig jaar november en 

verzoeken uit enkele classes. Het moderamen deed vooraf een 

verkenning en kwam tot de conclusie dat de standpunten binnen de 

kerk niet nader tot elkaar waren gekomen dan toen de ordinanties tot 

stand waren gekomen en stelde voor dat er vooralsnog geen 

procedure tot wijziging in gang gezet zou worden. Er waren een 

tweetal leden van onze kerk in de vergadering uitgenodigd om hun 

ervaringen als homoseksueel binnen de kerk met ons te delen. 

Indrukwekkende verhalen. Hierna is in kleine groepen gesproken en 

is er gerapporteerd naar het moderamen, dit om meningen te peilen. 
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In de daarna volgende plenaire discussie kregen we nog een aantal 

persoonlijke verhalen te horen en bleek hoe gevoelig het onderwerp 

binnen de verschillende stromingen ligt. Binnen een jaar na nu zal het 

moderamen het onderwerp weer in de bespreking van de synode 

brengen. 

Kerkelijke rechtspraak: Een onderzoek wees uit dat ook in het kader 

van Kerk 2025 er geen behoefte is aan het anders organiseren van de 

kerkelijke rechtspraak. Wel is er de hoop dat de figuur van 

classispredikant een rol kan spelen in het bespoedigen en 

synchroniseren van procedures. 

Intensieve vergaderdagen: Beide dagen is er intensief vergaderd, 

maar met name de gesprekken i.v.m. de ordinanties 5-3 en 5-4 

hebben een diepe indruk gemaakt. Vrijwel de gehele vergadering is te 

zien  op de site van de Synode PKN (Synode TV).  

Vieringen: Beide dagen werden begonnen met een viering in de 

kapel. Op dag twee was dat een Taizé viering. Nederlandse Taizé 

broeders hebben daarna verteld over Taizé. Op dag één was er na het 

avondprogramma een avondmaalsviering.  

Opperdoes, 20 november, 

                                                                                           Krijn Smit. 

 

Orgelconcert Aarnoud de Groen in Hervormde kerk Venhuizen 

 

p zondagmiddag 18 februari 2018 15.30 uur speelt de vermaarde 

organist Aarnoud de Groen op het fraaie Pels & Van Leeuwen 

orgel in de Hervormde kerk te Venhuizen. 

De musicus speelt een gevarieerd- en 

verrassend concert. 

Aarnoud de Groen (Den Haag, 1971) 

ontving op 9-jarige leeftijd zijn eerste 

orgellessen. Op 12-jarige leeftijd werd hij 

benoemd tot kerkorganist in Rijswijk 

(ZH). Zijn debuut als concertorganist in 

1984 bestond uit een serie concerten op 

het orgel van de Dorpskerk te Pijnacker.  

O 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVxNzizM3YAhWRFuwKHUqwAcQQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/368169338262123252/&psig=AOvVaw3m3HmGBHqUEs4MkqdetYtu&ust=1515680678755873
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In 1985 werd hij toegelaten tot de gecombineerde opleiding school en 

muziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Aan dit 

instituut heeft hij bij Rienk Jiskoot zijn beroepsopleiding gevolgd. 

Vervolgens was Ben van Oosten voor enige tijd zijn leermeester. In 

1990 volgde zijn benoeming als organist van de Julianakerk te Den 

Haag. Hij volgde daar de organist Jan van Weelden op en kreeg de 

beschikking over het prachtige drieklaviers Vierdag-orgel. Zodoende 

kon hij zijn les- en concertpraktijk uitbreiden. Wegens sluiting van de 

Julianakerk in 1997, is hij – samen met zijn orgel – verhuisd naar de 

Bethlehemkerk te Den Haag, waar hij nog steeds als kerk- en 

concertorganist werkzaam is.  

Aarnoud de Groen betreedt met zijn concertprogrammering niet 

alleen de gebaande wegen. Naast werken uit o.m. de Duitse barok en 

Franse romantiek, zijn vaak ook minder en soms zelfs onbekende, 

maar dikwijls spectaculaire orgelwerken op zijn concerten te horen. 

Op www.youtube.com is hij veelvuldig in de publiciteit als Bach-

vertolker op zijn Vierdag-orgel. Deze uitvoeringen zijn ook in het 

buitenland niet onopgemerkt gebleven. Zo was hij in 2010 te gast op 

een Fins orgelfestival om de Triosonates van J.S. Bach uit te voeren. 

Ook recentelijk speelde hij weer in Scandinavië. Tevens is hij bij 

herhaling uitgenodigd om te concerteren in de Notre-Dame te Parijs 

en was hij o.a. in Duitsland, Ierland en Zwitserland te beluisteren. 

Ook speelt hij op concerten als begeleider van koren.  

Het concert begint om 15.30 uur, de toegang is € 10-;  kinderen € 5. 

Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk verkrijgbaar. 

Verdere informatie orgel.venhuizen@gmail.com -  

www.zingenenzo.com  
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Crisis?    HWK helpt je eruit! 
 

Is het even crisis   we doen dat 
in je financiën?                       - professioneel 

in je relatie?    - persoonlijk 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixq4SJzc3YAhVCqaQKHXiCAAYQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/lbroucker/vogels-in-de-winter/&psig=AOvVaw1mLfLhHD6uBpbseK8rqIOC&ust=1515680778688021
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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.  

 

Kopij inleveren voor het volgende Klankbord 

uiterlijk op zondag 11 maart  2018 
 

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            
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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     

Voorzitter kerkenraad: 

              Mevr. Tineke Hupkens,  

              Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel                     tel. 0228-753817  

           tinekehupkens@gmail.com 

Diakenen: 

              Mevr. Marianne Soorsma, Horn 65, 

              1614 LT Lutjebroek                                      tel. 0228-753357 

           m.soorsma@ziggo.nl     

              Mevr. Wilma van Ophem, Laurier 20, 

              1616TM Hoogkarspel                                   tel. 0228-583733 

           wilmavanophem@quicknet.nl 

              Jaap Klasen, penningmeester/adviseur 

              Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel                   tel. 0228-562601 

            jaap.klasen@gmail.com 
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Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039            

 

Ouderling-Kerkrentmeester: 

              Sietze van Gosliga  Klokkeweid 21,  

              1616 SH Hoogkarspel                                  tel. 0228-564446 

            sietzevg@gmail.com 

              Wouter Kunz, Venkel 6,  

              1616 TZ Hoogkarspel                                   tel. 0228-562039  

          wouter.kunz@quicknet.nl  

 

             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 

           loes.siedenburg@xs4all.nl 

 

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:              

Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel      tel.0228-753817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

j.hupkens@ziggo.nl                                                        06-37229429 

 

 

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 KC Westwoud   tel. 0228-724673 

                                                                                    tel. 06-54700512 

Diakenen: 
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              Annie Koster-Donker                                   tel: 0228-567173 

              Zittend 18, 1617KS Westwoud 

            aj.koster-donker@quicknet.nl 

              Dirk Stam,  

              Oudijk 14, 1617 KR Westwoud                   tel. 0229-261688 

            dsstam@ziggo.nl 

 

              bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565    

            

Ouderling-Kerkrentmeesters: 

              Patric de Vries (voorzitter) 

              Dr. Nuyensstraat  26, 1617 KC Westwoud  tel. 0228-724673 

            patricdevriespkn@westwoud.nl 

              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 

            margrietstruik@hotmail.com                          tel. 0228-855145 

Vieringen    
18 jan 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Luuk van Loo 

21 jan 10.00 uur Hoogkarspel, de heer van Lenten 

28 jan 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot,  

                                     m.m.v. de Vocale Kring Drechterland 

 

02 feb 19.00 uur Hoogkarspel, Meditatievesper,  

                                     pastor Cor van der Spek 

04 feb 10.00 uur Westwoud, PKN Kerk, ds Marina Slot  

11 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henk Reefhuis 

11 feb  10.00 uur Lutjebroek, Nicolaashuis, ds Marina Slot 

15 feb 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Marina Slot 

17 feb      19.00 uur     Westwoud, RK Kerk, oecumenische viering, 

                                    thema ‘geboren worden’ 
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18 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Jantina de Ruiter,  

                                    1e zondag 40-dagentijd 

25 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot,  

                                    m.m.v. Koor Echo, 2e zondag 40-dagentijd 

 

02 mrt 19.00 uur Hoogkarspel, Wereldgebedsdag,  

                                   ds Marina Slot en de oecumenische werkgroep 

04 mrt 10.00 uur Westwoud, RK kerk, pastor Ton Heijboer,  

                                     3e zondag 40-dagentijd 

11 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot,  

                                    4e zondag 40-dagentijd, m.m.v. koor Ooker 

15 mrt 10.00 uur Noorderlandhuis, ds Marina Slot 

18 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Piet Meijer,  

                                    5e zondag 40-dagentijd 

25 mrt 10.00 uur Westwoud, RK Kerk, ds Marina Slot, 

                                     Palmpasen 
29 mrt 17.30 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot, Seidermaaltijd 

30 mrt 19.00 uur Westwoud, RK Kerk, oecumenische     

                         werkgroep en ds Marina Slot, Goede Vrijdagvesper 

31 mrt 10.00 uur Noorderlandhuis, ds Marina Slot en 

                                     pastor Jules Post, oecumenische Paasviering 

 

   

 
 


