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EIND VAN DE 

WINTER 

EN JUIST OOK HET 

PRATEN VAN 

MENSEN 

 

Zo helder, helderder 

dan water is de lucht 

doorzichtig stil 

te dun om te trillen 

en helemaal nieuw 

nog niets er in 

geen stof geen vocht 

geen rimpel 

overal smelt het 

zwelt het glimt het 

nu gaan de dingen 

weer beginnen 

te gebeuren 

het eind 

van de winter 

en juist ook 

tintelen stemmen 

naar binnen. 
 

Judith Herzberg 
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Pasen 

e koren oefenen weer de Johannes en Matheus Passion van 

Bach, mensen proberen nog een plekje te bemachtigen voor de 

uitvoering daarvan, want met Pasen mòèt je naar de Matheus in 

Nederland, gelovig of niet. 

In onze gemeentes zijn we ook druk met de voorbereidingen van de 

Stille of Goede Week. Het is altijd een beetje tegenstrijdig in mij, al 

die drukte in een tijd van bezinning en inkeer.  

Ik kom zelf niet zoveel aan stilte toe. En ik zie mijn collega’s ook 

hard hollen van de ene viering naar de andere. 

Gelukkig mag ik in de voorbereiding zelf wel in 

de bezinning, het geeft mij altijd veel om in het 

Gesprek voor de Zondag met mensen van onze 

gemeentes te spreken over inhoud van teksten en 

waar het raakt aan jouw en mijn leven. 

En dan mag ik in de stilte van die kleine 

studeerkamer onder aan de dijk, voelen wat er in mij opkomt naar 

aanleiding van de teksten, onze gesprekken, de dingen die er om mij 

heen gebeuren en met name bij onze gemeenteleden. 

Dat te verwoorden en er een vloeiend verhaal van maken, dat is 

eigenlijk niet het moeilijkste. Er komt altijd wel wat in mij op, de 

woorden worden mij gegeven en dat is een groot goed. Want alleen 

kan ik het niet, dan wordt het niks, maar eigenlijk zijn jullie allemaal 

en de Geest dan bij mij. 

 

Het thema van de Pasen is dit jaar ‘Onvoorwaardelijke Liefde’, niet 

gemakkelijk, want vindt daar maar eens woorden 

voor. En beelden die bij je opkomen. 

We gaan er eerst over in gesprek tijdens de 

Seidermaaltijd en dan zullen we in viering van 

Paasmorgen de vreugde zoeken van die 

‘Onvoorwaardelijke Liefde’ die ons omringt. 

Lopen jullie nog één keer met mij mee op dit bijzondere pad van de 

vreugde van Palmzondag, de kameraadschap en het verraad van 

D 
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Witte Donderdag, het diepe verdriet van Goede Vrijdag en het witte 

licht van de Opstanding op Paasmorgen, de steen is weggerold. 

 

                                                                 Lieve groet en tot gauw, 

                                                                        Ds.Marina 

 

De Goede Week in vogelvlucht 

 

almpasen in de RK kerk Westwoud met het 

Gemengd Koor o.l.v. Jan Vlaar. 

Schoolviering in de RK kerk Westwoud, met de 

Westwijzer, een vrolijke viering over ‘Nieuw 

Leven’. 

Seideravond in Hoogkarspel, een bijzondere 

maaltijd met rituelen en zang van de Kleine Cantorij. 

Goede Vrijdag in de RK kerk Westwoud met zang en verhalen van 

toen en nu (zie aankondiging hier onder). 

Paaswake Noorderlandhuis, pastor Jules Post en ds. Marina Slot en 

mmv het gemengd koor o.l.v. van Gré Burgmeijer. 

Paasmorgen in Hoogkarspel m.m.v. Marleen Kunst en Mieneke 

Boots 

 

Voor de Seibermaaltijd kunt u zich opgeven bij: 

Tineke Hupkens              tel. 758317 

Loes Siedenburg             tel. 562601 

Margriet Bakker-Struik   tel. 855145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
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Goede Vrijdag 30 maart 19.00 uur  

 

e gezamenlijke Westwoudse kerken organiseren Goede Vrijdag. 

De teksten van het lijdensverhaal zijn deze keer geïnspireerd op 

de roman “Het evangelie volgens Pilatus” van de Duitse auteur Eric-

Emmanuel Schmitt waarin in drie delen een verschillend perspectief 

is gekozen. De botte Pilatus haat Jeruzalem. Hij moet er de orde 

bewaren tijdens de Paasdagen, als het inwonertal van de stad zich 

vervijfvoudigt. Om de tempelkliek te vriend te houden laat hij de 

onschuldige magiër, Jezus uit Nazaret, kruisigen. Ook Maria de 

moeder van Jezus, Maria Magdalena en Simon van Sirene komen 

over de gebeurtenissen aan het woord.  

Zoals ook de afgelopen keren worden de teksten afgewisseld met 

eigentijdse liedjes gezongen door talenten uit de regio. Deze krijgen 

door de bijzondere sfeer en context een hele andere betekenis. Felicia 

de Graaff zingt onder meer het tragische soulnummer van Etta James 

I'd Rather Go Blind. Terri Steneker als Maria Magdalena gaat haar 

eigen versie van het bekende nummer Michel van Anouk zingen.  

Er is gelegenheid om na te praten met een kopje thee/koffie, de 

deurcollecte is voor de tocht van twee Westwouders tegen kanker in 

het kader van de Alpe d’Uzes, dus van harte aanbevolen wordt op 

prijs gesteld.   

  

  

 

D 
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OGEN DIE UITZIEN 

 

Die mensen zag in hun verband, 

dat lichtend jawoord eens gegeven, 

hun drang herkende om te leven, 

hij leeft nog heilzaam in jouw hand. 

 

refrein: 

Ogen die uitzien, 

woorden die wachten, 

handen die hopen 

op bouwende krachten. 

Liefde tot bloei. 

 

Die mensen riep om op te staan 

uit altijd bang zijn, altijd schuldig. 

Vergeving maakte ongeduldig.  

Hij wekt jouw voeten om te gaan. 

 

Die mensen raakte in hun pijn, 

verlangen werd door hem gelezen. 

Nabijheid is een stil genezen. 

Hij wil in jou bij mensen zijn. 

                                                            Michiel de Zeeuw 

                                                     (In een land dichter bij zee, Lied 37) 

 

 

Vooraankondiging 
Zondagmiddag 24 juni om 14.30 uur is de afscheidsviering van onze 

Ds Marina Slot. 

De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. 

De viering vindt plaats in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

 

De details volgen in het Klankbord van mei. 
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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 twee laatste data voor de sacrale dansavonden zijn als volgt: 

22 maart en 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 zijn hier de data: 

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 

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. 

D 

I 

D 
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BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Nieuws vanuit  de kerkenraad van Westwoud-Binnenwijzend 

 
este gemeenteleden onlangs vond de actie Kerkbalans weer 

plaats.  Ondanks dat het ledenaantal elk jaar nog daalt heeft de 

actie evengoed nog 2950 euro opgeleverd. Dit is een stuk minder dan 

vorig jaar, maar we moeten blij zijn dat de mensen die geven, nog 

steeds trouw blijven aan onze gemeente. Waarvoor dank!! 

 

 

-------------------------- Ambitie?---------------------------- 

ocht u nu denken, ik zou ook wel eens in een dienst voor 

willen gaan als ouderling van dienst of mee willen praten en 

beslissen over zaken die binnen de kerkenraad spelen. 

Neem dan even contact op met een lid van de kerkenraad, dan kunt u 

bijvoorbeeld eens een kerkenraadsvergadering bijwonen om te kijken 

hoe het er aan toegaat in de kerkenraad. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

                                            Vriendelijke groet namens de kerkenraad, 

                                                                                   Patric de Vries 

 

 

 

 

 

 

 

B 

M 
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Voortgang verbouwing kerk 

 

lke woensdagochtend om 08:00 uur is er een bouwvergadering 

waarbij we de voortgang bespreken. Wij worden als kerk 

geadviseerd door Alex Spekking van Bouwadvies Grootholland. 

Alex heeft veel ervaring met renovatieprojecten en helpt ons in het 

contact met de aannemer. Alex houdt onder 

andere bij wat meer- en minderwerk is, zodat de 

aannemer goed in de gaten wordt gehouden op 

financieel gebied.                                                                                                                                                  

De vloer van de kerk is inmiddels verwijderd en 

de vloerbalken en andere aangetaste houtsoorten 

zijn behandeld tegen boktor. Veel balken in de 

kerk waren dusdanig aangetast, maar ook verrot 

dat die zijn verwijderd.  Er komt voor in de kerk 

ook een toilet, zodat je tijdens de dienst of concert niet meer om hoeft 

te lopen naar de consistorie voor een toiletbezoek. De tegels van de 

toiletruimtes zijn inmiddels uitgezocht. De centrale verwarming is 

inmiddels afgesloten en gaat worden vervangen door infrarood 

verwarming.  Bij deze infraroodverwarming is het mogelijk om 

bepaalde gedeelten van de kerk te verwarmen en andere niet. Dit is 

een kostenbesparing, omdat je dan niet de gehele kerk hoeft te 

verwarmen als er een koor oefent of alleen voor 

in de kerk mensen zitten. Ook wordt momenteel  

de hemelwaterafvoer van de kerk aangepast. Bij 

hevige regenval in combinatie met veel wind 

kon de huidige hemelwaterafvoer het niet aan 

en omdat het lood onder de pannen tekort was 

liep het nog wel eens de kerk in. Hierdoor is er 

door de jaren heen door vochtaantasting  toch 

wel wat waterschade aan de binnenzijde van de 

kerk ontstaan.  Alle vier de hoeken van de kerk 

zijn aangepakt. Als dit gedaan is kan er dus ook 

binnen weer gewerkt worden aan de aangetaste delen. Door de 

vorstperiode konden de loodgieters een tijdje niet aan het werk aan de 

E 
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buitenzijde en heeft dit een kleine vertraging opgelopen. Deze week 

gaat de aannemer ook beginnen met  het plaatsen van underlayment 

op de vloerbalken, hierop worden vervolgens de vloerplanken 

aangebracht. Dit verstevigt de vloer en de planken hebben minder last 

van werking tijdens  temperatuurswisselingen en het is steviger. De 

planken zijn blank van kleur en worden in de olie gezet.  We hebben 

voor olie gekozen, omdat dit minder kwetsbaar is voor slijtage (denk 

aan looppaden en schuiven met stoelen). Als de vloerkleur goed 

zichtbaar is zullen er ook nog nieuwe kerkstoelen moeten worden 

uitgezocht. De huidige stoelen kunnen namelijk niet meer worden 

gebruikt, omdat deze niet schakelbaar zijn. Dit heeft te maken met de 

brandveiligheid. De nieuwe stoelen zullen goed stapelbaar en dus 

schakelbaar moeten zijn. Tevens willen we dat de stoelen wel echt 

passen bij ons karakteristieke kerkje en niet te modern ogen. Ondanks 

een kleine vertraging hoop ik nog steeds dat we begin juni 2018 de 

kerkdeuren voor een ieder kunnen openen. 

 

                                                                                Vriendelijke groet, 

                                                                                De bouwcommissie 

 

Berichtje van de kosters 

 

e hebben inmiddels twee protestantse diensten gehad in de RK 

kerk, we zijn erg blij met de gastvrijheid van de RK kerk. 

Inmiddels weten we dus ook hoe we moeten kosteren in deze kerk. 

Leo en Atie Boekweit hebben ons de fijne kneepjes bijgebracht. 

Johanna weet inmiddels ook hoe we het orgel  in de RK kerk aan de 

praat krijgen. Dat was afgelopen zondag namelijk nog wel even 

spannend. Maar we kregen hem aan de praat. Ondanks dat we een 

bakkie koffie deden na de dienst, missen we wel het samenzijn in de 

consistoriekamer. Dit is waar we ons toch nog altijd in 

onderscheiden. We hopen dat de opkomst blijft gehandhaafd of liever 

zelfs toeneemt de komende diensten.  De eerst volgende dienst is 

Palmzondag op 25 maart in de RK kerk. 

                                                                         Groeten Patric en Ilona 

W 
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Gesprek voor de zondag 

 

Vrijdag 25 mei om 13.15 uur voor zondag 3 juni.  

Plaats: Alexanderstraat 13 

 

Collectes 

 

e collecte van Palmpasen is bestemd voor de Pastorie. 

Op Goede Vrijdag wordt er gecollecteerd voor de tocht van 

twee Westwouders, waaronder Patric de Vries, op de Alpe d’Uzes 

tegen kanker. 

En in de oecumenische viering op 28 april voor het Heidenweitje,  

  
 

1968    29 maart    2018 
  

Dick en Bertha    50 Jaar getrouwd. 
  

Hoe bijzonder is het, als je dat samen mag meemaken. 
Een gebeurtenis in ons leven, die je graag wilt delen 

met kinderen en kleinkinderen en een hele kleine kring  
van familie en vrienden. 

  
Dick en Bertha Oud – Groen 

Raadhuisstraat 1 
1617 VL Westwoud 

  
De redactie van het Klankbord feliciteert Dick en Bertha met hun 

50 jarig huwelijk 

 

 

 

 

D 
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Passie met Pasen 

 

De klokken beieren, de bomen krijgen blad 

 ik zie het gezeefde licht weer door de takken 

schijnen 

 ineens wil ik nu weg uit de drukke stad 

 in een boot tussen het rivierriet verdwijnen. 

 

 Met Pasen koesteren we die hemelse stilte 

 het is voor mij niet het feest van het Kruis 

 Wij ontdoen nu onze harten van kilte 

 geen woorden van haat, geen stem voor ‘t gespuis 

 

 Geen tijd meer voor de waan die ons griefde 

 met onze handen koesteren we elkaar 

 in deze nieuwe lente is er weer de liefde 

 de kracht daarvan maakt ons 

onscheidbaar. 

 

 zie ook: www.josevanrosmalen.nl 

 

 

 

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

Van de voorzitter 

 

p het moment van dit schrijven zitten Johan en ik 

in de rommel. Er was een piepklein lekje  in de 

waterleiding, waarschijnlijk al vanaf de bouw, nu een 

kleine negen jaar geleden. We merkten het omdat het 

laminaat in de gang ging opkrullen. Waarschijnlijk moeten de 

vloeren overal vernieuwd worden. Het komt (zoals altijd) op een 

ongelegen moment. Johan zit nog steeds met de problemen die zijn 

O 
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ontstaan na  zijn gecompliceerde galblaasverwijdering in december. 

Een aantal dagen geleden is er in het abces een drain geplaatst in het 

AMC. Waarschijnlijk moet hij weer geopereerd worden, nu in het 

AMC, want er is nog een stukje galblaas achtergebleven. Maar 

genoeg hierover, volgende week weten we meer.  

Iedereen hartelijk bedankt voor jullie medeleven! 

Gelukkig komen er ook mooie momenten, we zijn op weg naar 

Pasen. In de goede week hebben we weer 

een aantal mooie vieringen: op 25 maart 

Palmpasen, de schoolviering, de 

Seidermaaltijd,  

Goede Vrijdag, de oecumenische viering in 

het Noorderlandhuis. Als hoogtepunt de 

viering op Eerste Paasdag, het feest van de 

opgestane Heer. Marleen Kunst en Mieneke 

Boots verlenen, net als vorig jaar, muzikale 

medewerking aan de viering. 

In dit Klankbord vindt u de uitnodiging voor het vijftigjarig jubileum 

van ons kerkgebouw:’50 jaar geworteld’. Het belooft een prachtige 

dag te worden. Er komen in ieder geval, voor zover we nu weten, een 

paar oud-predikanten: 

Ds Reefhuis, Ds Bijlefeld, Ds Janssen en  Ds van Middendorp.  Er 

zijn ook een paar dopelingen die als eerste kinderen zijn gedoopt in 

dit kerkgebouw, Miriam May en Judith Bijlefeld. Het 

Gelegenheidskooor o.l.v. Tineke Broers verleent voor deze speciale 

viering muzikale medewerking.  

Alle verdere informatie vindt u in de uitnodiging die u in dit 

Klankbord aantreft. We hopen dat er veel mensen komen om dit  

feest met ons mee te vieren. 

                                                                                Tineke Hupkens 

 
Van de vergadertafel 

 

ierbij krijgt u een verslagje van de belangrijkste punten van de 

kerkenraadsvergadering van 7 maart 2018. H 
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Per 1 mei wordt de huidige classis opgeheven, en zullen er zgn. 

ringen van gemeenten ingesteld worden. Deze ringen hebben tot taak 

het kerkelijk gesprek tussen de gemeenten van een ring te bevorderen 

en zelf ook te voeren, en ook op andere wijze de saamhorigheid van 

de gemeenten te bevorderen. Daarmee geeft de ring gestalte aan de 

kerkorderlijke taak van de gemeenten in de classis tot 

verantwoordelijkheid voor elkaar. Om ervoor te zorgen dat per 1 mei 

2018 deze ringen overal zijn gevormd en er wat dat betreft geen 

vacuüm ontstaat, is bij overgangsbepaling bepaald dat de gemeente 

die op 30 april 2018 waren ingedeeld in een classis, per 1 mei samen 

een ring vormen. Kortweg gezegd: de ringen gaan met elkaar het 

inhoudelijke gesprek aan en kunnen ook met elkaar zaken 

organiseren. 

 Loes geeft aan nog een ambtstermijn te willen 

aanblijven. 

Het gesprek voor de zondag van 24 juni 

(afscheidsviering van ds Marina) staat gepland 

op 20 juni om 15.30 uur in de consistorie. 

Er is voldoende geld binnengekomen om het 

boekje over de bijzondere gebeurtenissen in 

Hoogkarspel in de Tweede Wereldoorlog te 

laten drukken, op 3 april zal het worden 

aangeboden aan de drie basisscholen in 

Hoogkarspel.  De garantstelling hiervoor van de diaconie kan 

vervallen. 

Het plan is om vanuit de SED-gemeenten het project DNO Doen op 

te starten, een project voor dak- en thuislozen. De diaconie heeft 

hierover een gesprek gehad met een beleidsmedewerker van de 

gemeente Drechterland. Het streven is om in West-Friesland van het 

Grootslag 100 doorstroomwoningen te huren voor mensen die uit een 

crisis komen voor een perioden van 2 tot 3 jaar. Daarna gaan deze 

mensen naar een huurwoning van het Grootslag met professionele 

hulpverlening. Een prachtig initiatief waarbij de diaconieën van de 

kerken, het straatpastoraat en de Hulpverlening Westfriese Kerken 

betrokken worden.     

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjigNTXr_PZAhUHa1AKHY9wBCcQjRx6BAgAEAU&url=http://www.hugolescargot.com/coloriages/12713-coloriage-printemps/&psig=AOvVaw1wZ3rAYW5b4B-kKCpN9wox&ust=1521376562054765
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 De meerjarenbegroting 2016-2025, opgesteld door het College van 

Kerkrentmeester is goedgekeurd en getekend. 

In het kader van het beroepen van een nieuwe predikant is het 

wachten op een uitspraak op 27 maart van het RCBB over de 

solvabiliteit van onze beide gemeentes. Onze kerkenraad moet daarna 

met de kerkenraad van Westwoud-Binnenwijzend om de tafel om 

schriftelijk vast te leggen hoe de wijze van samenwerking t.a.v. de 

nieuwe predikant tussen de beide gemeentes is. 

Er moet een consulent aangesteld worden na 

1 augustus. We noemen vier namen van 

predikanten, die hiervoor benaderd kunnen 

worden. Ook zal een predikant benaderd 

worden die tijdelijk het pastoraat in de 

gemeente kan opvangen. 

Vanuit de nieuwe privacywetgeving is 

besloten geen privé-emailadressen meer te vermelden in het 

Klankbord. Het nieuwe adres voor de kerkrentmeesters is nu: 

cvk@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl. Ook voor de diakenen en de 

(nieuwe) dominee moet er een ander email-adres komen. De 

consequenties van het nieuwe privacy-beleid moet we voor de 

volgende keer op de agenda zetten. 

We hebben een online abonnement voor 50 gemeenteleden op het 

liedboek afgesloten. Er kan nu naar hartenlust muziek en liedteksten 

gedownload worden.  Er worden twee groot-letterboeken van het 

liedboek aangeschaft. 

Voor het afspelen van films is apparatuur in de Herberg aangeschaft. 

We evalueren de maaltijden in de Herberg. Het Kerstdiner was een 

topper, maar een beetje vol, we hebben daarom besloten voortaan 

niet meer dan twintig gasten aan tafel te hebben.  Op 23 februari 

waren dertien medewerkers en vrijwilligers van Stichting Merakel te 

gast, het was een hele fijne avond waarbij we elkaar beter hebben 

leren kennen. Hoe gaan we verder met de herbergactiviteiten als ds 

Marina weg is? Ds Marina geeft aan dat zij na haar vertrek nog wil 

blijven koken, mits de nieuwe dominee het hiermee eens is.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbze_sr_PZAhXHmLQKHcQ0DBQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.creatiefensimpel.com/kleurplaten-pasen-en-het-paasverhaal/&psig=AOvVaw1wZ3rAYW5b4B-kKCpN9wox&ust=1521376562054765
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Er breekt nu een hele drukke tijd aan voor ds Marina, de vieringen 

rondom Pasen moeten worden voorbereid. De voorbereidingen voor 

de jubileumviering van 15 april zijn in volle gang.  

Op 18 april komen we bij elkaar voor een ingelaste 

kerkenraadsvergadering over de de jaarrekeningen. 

De volgende regulier kerkenraadsvergadering staat gepland op  

13 juni 2018. 

 

 

Loes Siedenburg, scriba 

Gesprekken voor de zondag 

Hoogkarspel om 15.30 uur  in de Herberg 

Woensdag 16 mei voor zondag 20 mei Pinksteren 

Woensdag 6 juni voor zondag 10 juni 

Woensdag 20 juni voor zondag 24 juni, Afscheidsviering ds. Marina 

 

 

 

Kerkbalans 2018.  

 

it jaar zijn 136 pastorale 

eenheden, dit zijn gezinnen 

die zijn ingeschreven bij de 

Protestantse kerk Hoogkarspel-

Lutjebroek, gevraagd om een 

financiële bijdrage. 

Negentig mensen hebben hun toezegging teruggegeven of aan de 

pastorale medewerk(ster)er of op een andere manier teruggezonden. 

Dat betekent dat van 46 gezinnen de  toezegging niet terug is 

ontvangen. Derhalve is er over 2018 aanzienlijk minder toegezegd 

dan in 2017.  

Wij hopen dan ook, dat degenen die hun toezegging nog niet hebben 

ingeleverd, dit alsnog gaan doen. 

D 
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Ook zijn er een aantal gezinnen die hebben aangegeven dat ze niets 

willen betalen. Wij hopen, dat deze mensen zich alsnog bedenken en 

de kerk waarvan zij lid zijn financieel willen steunen. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank namens de Protestantse kerk 

Hoogkarspel-Lutjebroek. 

 

                                              Johan Hupkens bijdrage administrateur. 

 

 

 

 

 

Diaconieuws 

 

Bruggen slaan. 

oor alles is een eerste keer. Als diaken mocht ik mijn taak 

vervullen tijdens een viering. Dat houdt ook in dat je mag 

collecteren. Hoe doe je dat 

met een visuele beperking? Gelukkig kreeg ik hulp en aanwijzingen 

van Marianne. Met die lange stok de rijen door lukte wonderwel, 

maar wel met moeite. Voor mijn en jullie veiligheid heb ik daarom 

besloten deze taak aan iemand anders over te laten. Met de reden dat 

ik jullie, letterlijk en figuurlijk, niet voor het hoofd wil stoten. Want 

dát gaat me 'een brug te ver'. 

 

Veertigdagentijd, goed om even te bezinnen. Dat deden Kerkenraad 

en Diakenen met het thema: Terugkijken en vooruitzien. In mooie, 

warme, bijzondere, soms hevige, maar zeker vruchtbare gesprekken. 

Een (be)zinvolle dag, dat een stevig laagje cement legt in je basis. 

Samen een steentje bijdragen is opbouwend en van onschatbare 

waarde om 'bruggen te slaan'.  

 

Niet alleen binnen onze geloofsgemeenschap maar ook daarbuiten.  

V 
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Dat deden wij, als diakenen van 'hier en overkant', door een gesprek 

aan te gaan met gemeente Drechterland. Aanleiding was het plan: 

Voor Effies, dat in Enkhuizen actief is om dak en thuislozen, in 

samenwerking met de woningbouwverenigingen, tijdelijke 

woonruimte en begeleiding te bieden om terug te kunnen keren in de 

maatschappij. Een mooi streven maar voor ons, kleine 

gemeenschappen, te hoog gegrepen. Bovendien hadden wij andere 

doelgroepen voor ogen. Gezinnen die moeten vluchten voor huiselijk 

geweld is een voorbeeld. Zijn daar opvangmogelijkheden voor? 

Krijgt deze doelgroep aandacht in onze gemeente Drechterland? Is 

hier een samenwerking mogelijk?  

Het was een goed en opbouwend gesprek. Van mogelijkheden 

zoeken om een steentje bij te dragen als diaconieën, met de middelen 

die daarvoor beschikbaar zijn. 

Want dáár ligt onze opdracht... Stenen sjouwen en verstevigen met 

een laagje cement, om nieuwe 'bruggen te bouwen' naar elkaar. 

Daarmee helpen we medemensen op weg naar een betere en leefbare 

wereld. 

Door samen 'over de brug' te komen. 

 

                                                                           Wilma van Ophem 

 

Collectes diaconie 

 

1 april. Epafras. 

l 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. 

 

A 
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8 april. Kerk in actie – zending. 

veral 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. 

 

15 april. Stichting Vrienden van het Noorderlandhuis. 

et Noorderlandhuis ligt in het centrum van Hoogkarspel. Er 

wordt hulp en ondersteuning geboden aan de clienten. De 

stichting bestaat al ruim 20 jaar en zorgt voor extra ondersteuning 

van de bewoners. Zoals iedereen weet wordt er flink bezuinigd in de 

ouderenzorg. De stichting probeert met uw gift een steentje bij te 

dragen om extra zaken aan te schaffen, daar waar het reguliere budget  

niet toereikend is. 

 

22 april. Stichting Speel-o-Theek Hoogkarspel. 

lijven werken aan beschikbaarheid van goed speelgoed. Dat is 

de drijfveer van de Speel-o-Theek Hoogkarspel, ook na 35 jaar 

en omdat het inmiddels de laatste Speel-oTheek in West-Friesland is. 

Goed, educatief en verantwoord speelgoed is vaak duur en is van 

belang voor het ontwikkelen van de motoriek en fantasie van jonge 

kinderen. Met het juiste speelgoed op de passende leeftijd kan de 

ontwikkeling van kinderen worden gestimuleerd. Dit is in het belang 

van zowel de voorschoolse peuter/kleuter periode als de basisschool 

periode. De Speel-oTheek is gevestigd in de bibliotheek van 

Hoogkarspel. 

 

20 mei. Kerk in actie – zending. 

eel mensen in Bangladesh braken met het hindoegeloof, om 

christen te worden. Zij zijn kansloos, arm en kunnen nauwelijks 

lezen of schrijven.  De kerk in het district Mymensingh ondersteunt 

jonge kerkgenootschappen bij onderwijs, leefomstandigheden, vak- 
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trainingen en microkredieten. Verder organiseert de kerk 

zondagscholen, huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Uw bijdragen 

ondersteunen deze bloeiende gemeenschappen van hoop. 

 

 

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 

 
Impressie synodevergadering 9 maart 2018 

 

oor de vergadering was er een viering in de kapel. De viering 

werd geleid door ouderling A. Bijl, scheidend lid van het 

moderamen. In zijn bezinning noemde hij enkele ervaringen uit de 

voorbije periode, waarbij zijn diaconale hart was getroffen. 

In het kader van Kerk 2025 werden de voorstellen 2e lezing 2e 

tranche zonder wijzigingen unaniem aangenomen. Dit betrof 

ordinantie 2 De Gemeenten, ordinantie 3 Het Ambt en andere 

diensten, ordinantie 4 De Kerkenraad en ordinantie 11 

Vermogensrechtelijke aangelegenheden. Ook de  voorstellen t.a.v. 

V 
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21 

 

Generale Regeling Gastlidmaatschap,  Huisgemeenten en Generale 

Regeling Vermogensrechtelijke Aangelegenheden werden unaniem 

aangenomen. 

Van enkele moderamenleden was de ambtstermijn verlopen, er waren 

verkiezingen. De termijn van ouderling-kerkrentmeester Max van de 

Klooster werd in verband met de reorganisatie van de kerkelijke 

organisatie voor 1 jaar verlengd, ouderling Adrie Bijl trad af en in 

zijn plaats werd ouderling Yke Luinenburg gekozen. De preses ds. 

Karin van den Broeke was aftredend en in haar plaats werd gekozen 

ds. Saskia van Meggelen, predikant van de PG te Breda. Na haar 

verkiezing hield zij een rede die is te beluisteren via de site van de 

PKN. Ouderling Bijl werd in de vergadering toegesproken, voor de 

vertrekkende preses was er een afscheidsreceptie in de oranjerie van 

Hydepark. Ze werd er toegesproken en hield haar afscheidsrede. 

Synodeleden, maar ook vertegenwoordigers van vele organisaties 

waar ze als preses mee te maken heeft gehad, maakten van de 

gelegenheid gebruik om haar de hand te drukken.  

 

                                                                 Opperdoes, 12 maart 2018 

                                                                                          Krijn Smit 

 

Alle nadruk op Jezus Christus tijdens zendingsconferentie 

Wereldraad van Kerken 

  

an 8 tot 13 maart kwamen in Arusha (Tanzania) een kleine 

duizend deelnemers uit alle continenten bijeen. Namens de 

Protestantse Kerk was onder meer Nynke Dijkstra-Algra aanwezig. 

De conferentie van de Wereldraad van Kerken eindigde met een 

gezamenlijke verklaring. 

De verklaring is eigenlijk een oproep, meldt Nynke Dijkstra vanuit 

Arusha. En die luidt als volgt: 

‘In een wereld die bol staat van de spanningen, waar mensen lijden 

en worden vervolgd, geen ruimte hebben om te leven en de schepping 

bedreigd wordt, zijn wij geroepen tot discipelschap.’ 

Hoe komt zo’n verklaring tot stand? 

V 



 

22 

 

Nynke Dijkstra: “Tijdens de hele 

conferentie loopt een groep ‘luisteraars’ 

rond. De uitkomsten van de dagelijkse 

Bijbelstudie worden in drie punten op een 

A4’tje geschreven, dat gebeurt aan wel 

honderd tafels. De A4’tjes worden 

verzameld en gelezen. Daarna wordt een 

eerste voorlopige verklaring opgesteld. 

Daar mag vanuit de hele zaal op worden 

gereageerd vanachter drie microfoons. Als de deelnemers warm 

worden van een suggestie steken zij een oranje kaart op. Als het hen 

koud laat een blauwe. Zo wordt gepeild wat de deelnemers vinden. 

Als het beeld gemengd is, wordt ervoor gebeden, zo werd gezegd, in 

vertrouwen op de werking van de heilige Geest. Bijzonder om mee te 

maken hoe hier biddend wordt nagedacht, in grote verbondenheid. 

Terwijl tegelijk duidelijk is dat er vragen liggen waarover grondig 

verschil van perspectief en mening is. Het lijkt me een mooie manier 

om een kerkenraad- of synodevergadering te leiden.” 

 

Christus centraal 

Nynke Dijkstra was samen met nog tien andere mensen uit Nederland 

op de conferentie. Vijf uit de Protestantse Kerk: vanuit de afdelingen 

zending en missionair van de dienstenorganisatie en vanuit de IZB. 

Nynke Dijkstra: “Wat een indrukwekkende ervaring om een week 

lang op te trekken met zoveel christenen uit de hele wereld! 

Opvallend was dat juist Afrika stevig aanwezig was. Niet alleen 

klonken de Tanzaniaanse drums en zongen de swingende koren, ook 

het geluid van Afrika was nadrukkelijk te horen. Kort gezegd 

betekende dat: alle nadruk op Jezus Christus.” 

De conferentie was in veel opzichten indrukwekkend. Door de mooie 

verhalen die ze hoorde, maar zeker ook door de verhalen over 

vervolging. Nynke Dijkstra: “Discipleship, Jezus volgen: het kan een 

hoge prijs vragen. Ik sprak een Anglicaanse priester die uit Sri Lanka 

moest vluchten omdat hij verzoening probeerde te brengen tussen 

moslims en boeddhisten die elkaar naar het leven stonden. Nu leeft 
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hij in Nieuw-Zeeland. De pijn zat nog steeds in zijn ogen. Een vrouw 

uit Congo vertelt op het podium hoe moeilijk het is om als 

voorgangers in een verscheurd gebied de hoop vast te houden. Ze 

huilde. Wat zijn we in West-Europa dan bevoorrecht. En tegelijk: 

houden we ons niet veel te vaak bezig met discussies die er niet toe 

doen? De gesprekken en de vieringen met de wereldkerk zetten alles 

in ieder geval in een veel grootser perspectief. Dwars door alles heen 

bleven we vieren en zingen van het heil. Het slotlied op een van de 

avonden zongen we gezamenlijk hand in hand: ‘Laudate omnes 

gentes’, looft God alle volken!” 

                                                                            Nynke Dijkstra-Algra 

 

 

Symbolische tocht, muziek en verbinding centraal op zaterdag 24 

maart   

‘De Zaanse Passion brengt verbinding’ 

et passieverhaal van Jezus komt tot leven op 24 maart in het 

Veldpark met een symbolische tocht en muzikale uitvoering. Dit 

jaar grootser opgezet dan ooit. 

 

In de openlucht  

Ds. Mirjam Sloots, de projectleider: ,,Doordat we de muzikale 

uitvoering in de openlucht gaan doen, kom je qua sfeer en beleving 

heel dicht op de landelijk Passion. De kerk bleek vorig jaar te klein 

om alle mensen die wilden kijken te herbergen. Dit jaar is er plaats 

voor iedereen! We zijn blij dat drie protestantse kerken uit Zaandam, 

Wormerveer en Koog-Zaandijk en het Apostolisch Genootschap 

Zaandijk onder de paraplu van Stichting Samenbindende Projecten 

dit prachtige event organiseren.“    

 

Historische locatie  

Het Burgemeester in ‘t Veldpark in Zaandam is een historische 

locatie waar in 2015 zo’n 1500 vluchtelingen werden opgevangen in 

een groot tentenkamp. Op 24 maart is het de plek waar om 20.00 uur 

op een groot podium het passieverhaal van Jezus start met het 
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Syrische lied ‘thuisland’. Het is een hoopvol teken dat Syrische 

deelnemers aan dit project meedoen en hun plek hebben gevonden in 

de Zaanse Samenleving.   

 

Jezus’ passieverhaal in videoclips  

Het publiek mag op een uitvoering rekenen die klinkt als een klok. 

“Dat komt mede doordat onze nieuwe regisseur Ferdinand Borger 

(theoloog/programmamaker IKON/NCRV) de uitvoering op een 

frisse, nieuwe manier heeft vormgegeven”, vertelt één van de spelers, 

Wil Renaud uit Wormerveer.  Op het podium leidt dat tot een 

dynamische en spannende voorstelling, waarin herkenbare emoties 

van vriendschap, verraad en gemis te beleven zijn. Daarbij zijn 

tevens videoclips te zien, filmscenes uit het passieverhaal van Jezus 

die in de Zaanstreek zijn opgenomen, gemaakt door cineast/vlogger 

Steven Geldof.  

 

Challenge, Syrische band en Oratoriumkoor 

Aan de hand van flashbacks van Maria, moeder van Jezus, en zijn 

vriendin Maria Magdalena wordt het passieverhaal op muziek van 

onder meer Coldplay, Pink Floyd en Trijntje Oosterhuis op 

eigentijdse wijze uitgevoerd door de 

coverband The Challenge en 40 

talentvolle Zaankanters. Enrico Kors 

speelt en zingt Jezus op overtuigende 

wijze. De Syrische muzikantengroep 

Mood weeft originele oosterse muziek 

door de moderne scènes heen. 

Oratoriumkoor COVZ zorgt voor een 

muzikale verrassing met een koraal uit 

de Mattheuspassion.  

 

Verbinding  

Met muziek en een tijdloos verhaal waarin verbinding centraal staat, 

wordt er als één grote familie toegeleefd naar de uitvoering. 

Christenen, moslims, bahá’-i, hindoes, niet-gelovigen of ‘iets er 
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tussenin’ ontmoeten elkaar, maken plezier, delen waardevolle 

ervaringen en krijgen zo op natuurlijke wijze respect voor elkaar. 

Vooroordelen worden geslecht, vriendschappen ontstaan. 

 

Symbolische tocht 

De Zaanse Passion begint om 19.00 uur op De Burcht met een 

symbolische tocht. Deze wordt geopend door wethouder Rita 

Visscher. “Een verlicht kruis wordt gedragen met als motto: ‘draag 

en verlicht elkaars leed en lasten in de Zaanstreek’. Verschillende 

welzijnsorganisaties zullen dit kruis dragen. Wie dat mooi vindt mag 

zich daarvoor ook aanmelden (via info@samenbindendeprojecten.nl) 

of gewoon meelopen met de tocht”, zegt ds. Sjaak Visser uit 

Zaandam, die samen met een team de tocht organiseert en in goede 

banen leidt door de Rosmolenbuurt.   

 

De toegang is gratis. Iedereen die meeloopt in de symbolische tocht 

is verzekerd van een zitplaats bij de muzikale voorstelling in het 

Veldpark. Er is ook plek gereserveerd voor minder validen. De 

organisatie roept op met de fiets te komen. Auto’s parkeren kan in de 

Rosmolenbuurt.  

 

Meer informatie op samenbindendeprojecten.nl/ of Facebook.com/De 

Zaanse Passion 

Datum:  Zaterdag 24 maart  

Tijd:   19.00 uur Opening en Symbolische tocht vanaf De 

Burcht door Rosmolenbuurt 

20.00 uur Muzikale uitvoering in het Veldpark 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_n9Tqt_PZAhVJL1AKHaGjBiAQjRx6BAgAEAU&url=https://sites.google.com/site/gbsmolwebsites/thema/lente&psig=AOvVaw1qgwf_v_HevdJ24bIxS_DE&ust=1521378588462836
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Orgelconcert Dirk Out in Hervormde kerk Venhuizen 

 

p zondag 8 april 2018 speelt de vermaarde organist Dirk Out op 

het fraaie Pels & Van Leeuwen orgel in de Hervormde kerk te 

Venhuizen. Gelet op zijn eerdere concerten in Venhuizen belooft het 

een mooie muzikale avond te worden 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 

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 (ruim 1.500 

leerlingen en 50 medewerkers). Als organist is 

hij een veelgevraagd begeleider en treedt 

daarnaast ook steeds meer 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 de Nieuwe 

Kerk te IJmuiden, Ermelo (Maranathakerk en Immanuëlkerk), de 

protestantse kerken in Bloemendaal/ Overveen en de Grote Kerk in 

Apeldoorn.  

Dirk Out is voorzitter van de werkgroep Internationaal César Franck 

O 

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

Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem.  

 

Het concert begint om 15.30 uur, de kerk is vanaf 15.00 uur open. De 

entree bedraagt € 10,00. Kinderen t/m 11 jr. € 5  

Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk verkrijgbaar. 

Verdere informatie www.zingenenzo.com  

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

https://seniorplaza.nl/pasen_kleurplaten/
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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.  
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Kopij inleveren voor het volgende Klankbord 

uiterlijk op zondag 6 mei  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            

 

 

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  

           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 

Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039            

 

Ouderling-Kerkrentmeester: 

              Sietze van Gosliga  Klokkeweid 21,  

              1616 SH Hoogkarspel                                   tel. 0228-564446 

          cvk@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl                                  

               Wouter Kunz, Venkel 6,  

              1616 TZ Hoogkarspel                                   tel. 0228-562039  

          cvk@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.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 
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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: 

              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 
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Vieringen    

 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                                         
28 mrt 09.15 uur Westwoud, oecumenische schoolviering  

                                                                    de Westerwijzer 

29 mrt 17.30 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot,    

                                    Seidermaaltijd, m.m.v. de 

 Kleine Cantorij 

30 mrt 19.00 uur Westwoud, ds Marina Slot, Goede Vrijdag 

31 mrt 10.00 uur Noorderlandhuis, ds Marina Slot en 

                                    pastor Jules Post,  

 oecumenische paasviering 

 

01 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot, Paasviering,  

                                    Marleen Kunst enMieneke Boots-Verhoef 

06 apr 19.00 uur Hoogkarspel, meditatievesper 

                                    m.m.v. Wilma van Ophem 

08 apr 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Louise Kooiman 

15 apr 11.00 uur Hoogkarspel, ds Marion Slot,  

                                  jubileumviering, m.m.v. het gelegenheidskoor 

19 apr 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Marina Slot 

22 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Rudolf Kooiman 

28 apr 19.00 uur Westwoud, RK Kerk, ds Marina Slot,   

                                     oecumenische viering 

 

04 mei 19.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot en de 

oecumenische werkgroep, Dodenherdenking 

06 mei 10.00 uur Westwoud, RK Kerk, ds Henri Frölich 

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

17 mei 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Marina Slot 

20 mei 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot,  

                                    Pinksterviering, m.m.v. Anima Mea 
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