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Voorwoord 

Een nieuw seizoen voor onze beide kerkgemeenschappen staat voor de deur! 

We gaan weer nieuwe activiteiten inplannen. Weliswaar is het een andere start 

dan de voorgaande jaren omdat we momenteel nog ‘domineeloos’ zijn.  

De beroepingscommissie is sinds het vertrek van dominee Marina Slot 

slagvaardig aan het werk gegaan om de vacature op te vullen. Toch zullen we 

hierin geduld moeten hebben, de lange zomervakantie zit ertussen en de 

beroepingscommissie wil zorgvuldig te werk gaan. Het preekrooster voor 2019 is 

nagenoeg ingevuld, dus wat dat betreft zijn er geen zorgen.  

We willen de activiteiten zoveel als mogelijk voortzetten, mocht er in de 

tussentijd een nieuwe dominee worden beroepen dan hoort u natuurlijk of er 

nog andere activiteiten bijkomen. 

Zoals in het programmaboekje van vorig jaar stond: ‘Wij vormen een levendige 

en veelkleurige gemeenschap van mensen van goede wil die geloven dat het 

beter en anders kan in de kleine wereld van onze dorpen. We zetten ons in voor 

mensen die kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben. En we proberen de liefde, die 

Jezus van Nazareth in de wereld heeft neergezet, handen en voeten te geven’. 

Ditzelfde motto willen wij ook dit jaar voortzetten! 

Dus staan onze activiteiten open voor iedereen, niet alleen voor onze kerkleden 

of parochianen. 

Wij gaan weer een mooi jaar tegemoet met elkaar! 

Een hartelijke groet en tot ziens! 

 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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Vieringen 

 

Er is een samenwerkingsverband tussen de Protestantse kerk van Hoogkarspel-

Lutjebroek en de Protestantse Kerk Westwoud-Binnenwijzend.  Zij delen niet 

alleen de dominee, maar ook alle vieringen worden gezamenlijk gehouden. De 

1e en de 5e zondag van de maand in Westwoud, de andere in Hoogkarspel.  

Met de RK kerk in Hoogkarspel worden regelmatig oecumenische vieringen 

gehouden. Er is een actieve oecumenische werkgroep die deze vieringen 

nauwgezet en met veel creativiteit voorbereidt. 

In Westwoud zijn de Protestantse en de Katholieke kerk een nauwe en 

vruchtbare samenwerking aangegaan. 

Naast de gebruikelijke oecumenische thema-vieringen wordt er nu ook op de 1e 

zondag van de maand gemeenschappelijk gevierd. Parochianen zijn lector of 

spelen een andere rol in de viering in het kleine kerkje. We zijn blij met zoveel 

samenwerking in ons dorp. 

Wij zijn dol op muziek en koorzang, dus vaak luistert een koor of muziekgroep de 

viering op. 

Na de viering drinken we koffie/thee met elkaar en is er volop gelegenheid om 

elkaar te spreken en te ontmoeten.   
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Kinderen in de kerk 

 

Er is regelmatig Kindertijd in de kerken van Westwoud en Hoogkarspel. 

Er wordt door de voorganger een verhaaltje verteld of met de kinderen een 

liedje gezongen voorafgaand aan de overweging.  

De kinderen hebben zelfs een eigen paaskaars die ze meenemen naar hun plek 

van samenkomst na de Kindertijd. 

Mirjam May  en Els van Muijen vinden het leuk om de kinderen in Hoogkarspel 

tijdens de overweging bezig te houden. In Westwoud is onze kosteres Ilona altijd 

bij de kinderen en stimuleert ze om samen te spelen en te knutselen. 

Ook de gastvoorgangers doen daarin mee en komen met leuke ideeën voor de 

kinderen. 

Wij zijn blij met de kinderen want onze kerk is er levendiger en leuker van 

geworden, dat horen we van iedereen. 
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Overzicht van bijzondere vieringen:  

 

02-09-2018 Westwoud Feestelijke heropening gerenoveerd 

  kerkgebouw   PKN Kerk 

09-09-2018 Hoogkarspel Oecumenische Ziekenzondag PKN Kerk 

15-09-2018  Hoogkarspel Oecumenische Vredesviering RK Kerk  

23-09-2018 Hoogkarspel  Startzondag   PKN Kerk  

14-10-2018 Hoogkarspel Michazondag   PKN Kerk 

  met Koor Ooker 

14-10-2018 Westwoud Taizé-viering   PKN Kerk 

21-10-2018 Hoogkarspel Oogstviering, met Muziekgroep PKN Kerk 

  Piet en Olga Duin, Heilig Avondmaal  

25-11-2018 Hoogkarspel Gedenken van overledenen  PKN Kerk 

   m.m.v. Bo de Myttenaere  

16-12-2018 Hoogkarspel Kerstzangviering (11.00 uur!) PKN Kerk 

  m.m.v. Gelegenheidskoor 

24-12-2018 Westwoud Oecumenisch Jongerenkerstfeest 

  m.m.v. Jongeren/Kinderkoor RK Kerk  

24-12-2018 Hoogkarspel Kerstnachtdienst    PKN Kerk  

31-12-2018 Westwoud Oecumenische viering   PKN Kerk 

06-01-2019 Westwoud Nieuwjaarsviering met receptie PKN Kerk 

01-03-2019 Hoogkarspel Wereldgebedsdag (19.00 uur) PKN Kerk 

14-04-2018 Westwoud Palmpasen   RK Kerk 

18-04-2019 Hoogkarspel Witte Donderdag, Seidermaaltijd PKN Kerk 

  (17.30 uur) 

19-04-2019 Westwoud Goede Vrijdag, Vesper    RK Kerk  

20-04-2019 Hoogkarspel Oecumenische Paasviering  Noorderlandhuis 

  m.m.v. Het Gemengd Koor 

21-04-2019 Hoogkarspel Paasviering    PKN Kerk  

04-05-2019 Westwoud Dodenherdenking   PKN Kerk 

04-05-2019 Hoogkarspel Dodenherdenking   PKN Kerk 

19-05-2019 Hoogkarspel Theaterviering ‘Noach’ van  PKN Kerk 

  Siep Rienstra   
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Paasvieringen met Seidermaaltijd 

De Paascyclus van 2019 zal beginnen met een kleurrijke en vrolijke  

oecumenische Palmpasenviering op 14 april in de Rooms-Katholieke  kerk van 

Westwoud. De kinderen zullen palmpasenstokken voorbereiden en we maken er 

een feest van met elkaar. 

Op Witte Donderdagavond op 18 april (aanvang 17.30 uur) vieren wij het 

Seidermaal, een herinnering aan bevrijding en gemeenschap, met de rituele 

gerechten van het joodse Seidermaal en we zingen en praten met elkaar over 

een thema dat ons na aan het hart ligt. 

 

Op Goede Vrijdag 19 april komen wij om 19.00 u bij elkaar in de RK Kerk van 

Westwoud voor een oecumenische vesper. 

In het Noorderlandhuis is er op zaterdag 20 april om 10.00 uur voor Pasen een 

oecumenische Paasviering. 

Op Paaszondag 21 april om 10.00 uur vieren we het feest van de opstanding in 

de Protestantse kerk van Hoogkarspel met zang van Marleen Kunst en Mieneke 

Boots. 
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Meditatievespers 

In de maanden september 2018 t/m juni 2019 is er op de eerste vrijdag van de 

maand om 19.00 uur een meditatievesper achterin de kerk van Hoogkarspel.  

We zitten in een kring, ontsteken licht, luisteren naar meditatieve zang en 

muziek en zoeken de stilte. De vesper duurt ongeveer een half uur. Op vrijdag 7 

september zal Wilma van Ophem de vesper leiden. De Vesper van vrijdag 5 

oktober komt dit jaar te vervallen. 

Vieringen in het Noorderlandhuis  

In het Noorderlandhuis is op elke donderdag om 9.45 uur een viering beneden in 

de grote zaal. Op de derde donderdag van de maand is de viering onder 

verantwoordelijkheid van de Protestantse kerk. Deze wordt open, oecumenisch 

ingevuld en duurt ongeveer 45 minuten. Na de viering zijn er gesprekken en 

ontmoetingen onder het genot van een kopje koffie/thee. 

Oecumenische Vieringen en activiteiten 

Met de Laurentiusparochie van Hoogkarspel en de Martinus-

parochie in Westwoud staan we in een open communicatie. 

Waar mogelijk werken we samen. In beide dorpen is een 

oecumenische werkgroep. 

 

In Hoogkarspel in de PKN kerk is op zondagmorgen 9 september 2018 om 

10.00 uur de Ziekenzondag.  

Op zaterdagavond 15 september 2018 om 19.00 uur is er in de Laurentiuskerk 

de Vredesdienst, de kinderviering is gelijktijdig in de PKN Kerk. We sluiten de 

viering gezamenlijk af op het Raadhuisplein. 

In het kader van de Wereldvoedseldag is er op vrijdag 19 oktober 2018 een 

gezamenlijke, eenvoudige maaltijd in de PKN Kerk van Hoogkarspel. 

Om 17.30 uur is de kerk open en om 18.00 uur gaan we aan tafel. U kunt zich 

opgeven bij Tineke Hupkens (T. 753817), Loes Siedenburg (T. 562601) en Gré van 

’t Hoff (T. 561204).  
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Op 14 oktober om 19.30 uur is er in de PKN kerk van Westwoud een                  

Taizé-viering. De viering heeft een meditatief karakter. 

Kenmerkend voor een Taizé-viering zijn de liederen, die meestal vele malen 

achter elkaar gezongen worden. 

Het lied is als een gebed dat in je onderbewustzijn plaatsvindt en zo kan dienen 

als meditatief, stil verlangen naar God. De viering duurt ca 45 minuten. 

Het jongerenkerstfeest wordt op 24 december 2018 om 19.00 uur gevierd in de 

Martinuskerk van Westwoud. 

Traditiegetrouw vieren we de Kerstnacht in Hoogkarspel om 22.00 uur. 

Voorganger is Esther Jeunink van het straatpastoraat in Hoorn. 

Het Oudejaar sluiten we op 31 december 2018 af met een vesper in de RK Kerk 

van Westwoud.  

Gezamenlijk vieren we Wereldgebedsdag op 1 maart 2019 om 19.00 uur in de 

PKN Kerk van Hoogkarspel.  

Palmpasen vieren we oecumenisch op 14 maart 2019 in de Martinuskerk van 

Westwoud. 

Op Goede Vrijdag 19 april 2019 om 19.00 uur is er een Vesper in de RK Kerk van 

Westwoud. 

Op zaterdag 20 april 2019 om 10.00 uur is er een oecumenische Paasviering in 

het Noorderlandhuis. 

Op 1e Paasdag 21 april 2019 om 10.00 uur is de viering in de PKN kerk van 

Hoogkarspel. Marleen Kunst en Mieneke Boots luisteren de de viering met 

mooie liedjes op. 

Op 4 mei 2019 om 19.00 uur, de avond van de Dodenherdenking, gedenken we 

in de PKN Kerk van Hoogkarspel en Westwoud de oorlogsslachtoffers.  
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Gespreksgroepen in de PKN Kerk van Hoogkarspel-Lutjebroek 

 

De oecumenische Vrouw en Geloofgroep komt in de regel bij elkaar in de 

Herberg van de PKN Kerk in Hoogkarspel op de tweede vrijdagmorgen van de 

maand tussen 9.30 uur en 11.30 uur 

We bespreken met elkaar een boek of een artikel. De eerste bijeenkomst van 

het nieuwe seizoen is op 14 september. 

 

De oecumenische Open Deur Gespreksgroep komt bij elkaar op de laatste 

donderdagmiddag van de maand. De gespreksgroep wisselt van gedachten en 

doet inspiratie op uit de verschillende onderwerpen die in het maandelijkse 

tijdschrift De Open Deur worden aangereikt. Info bij Greet Schaaf: T. 567297. 
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Gelegenheidskoor 

Sinds een paar jaar hebben we een gelegenheidskoor dat de bijzondere 

vieringen van de Kerstzang opluistert. Komend seizoen is dirigente Tineke Broers 

weer bereid voor de Kerstzangviering in Hoogkarspel te repeteren op zes 

donderdagmiddagen. De repetities zijn op 8 november, 15 november 

22 november, 29 november, 6 december en 13 december om 16.00 uur. Houdt 

u van zingen? U bent van harte welkom! De kerstzangviering vindt plaats op 

zondagmorgen 16 december 2018 om 11.00 uur.  

U kunt zich aanmelden bij Loes Siedenburg (T 562601), Tineke Hupkens 

(T. 753817) en Margriet Bakker-Struik (T. 855145) 
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Sacrale Dans 

Ook dit seizoen, in het na- en voorjaar, zijn er weer 2 series van vier avonden 

Sacrale Dans gepland in de PKN Kerk van Hoogkarspel. Sacrale Dans is een 

meditatieve manier van bewegen; het is een dansen van eenvoudige, 

herhalende patronen op meditatieve muziek. Gedragen door het ritme van de 

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

midden, worden we geraakt in onze diepere lagen. 

 

De avonden zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur en staan onder leiding van 

Marry Westerlaken uit Alkmaar. 

De 1e serie avonden in het najaar van 2018 staat gepland op 4 oktober, 

18 oktober, 8 november en 22 november. Er wordt een vrijwillige bijdrage van 

euro gevraagd De data van de serie in het voorjaar van 2019 worden later 

bekend gemaakt. 
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Theatervoorstelling ‘Leef-Tijd of wel Tijd van Leven’ 

 

Al meerdere keren hebt u in onze kerk kunnen genieten van het optreden van  

Theater Op Maat (TOM). 

Theatergroep TOM wordt gevormd door zeven vrouwen met levenservaring en 

een ruime ervaring in de zorgsector. Zij brengen theater met een boodschap, 

houden het publiek een spiegel voor en gaan geen onderwerp uit de weg. Op 

humoristische wijze brengen zij deze keer tolerantie en verdraagzaamheid onder 

de aandacht. 

 

Op zondagmiddag 10 februari 2019 om 15.30 uur spelen zij de voorstelling  

‘Leef-Tijd of wel Tijd van Leven’. Theaterstuk en liedteksten zijn door hen 

geschreven en geïnspireerd door werk- en privé-ervaringen. 

 

Wat doe je met die tijd? 

Laat je je gek maken? 

Blijf je bij je zelf? 

Haal je alles uit het leven? 

Word je geleefd? 

 

Janet de Boer heeft er een duidelijk idee over. Ze is op hoge leeftijd en de klok tikt 

genadeloos door, maar ze gaat niet achter de geraniums zitten! Ze heeft vijf 

dochters om op terug te vallen, dus voor haar geen hulp van buitenaf. Het leven 

moet gevierd worden! Maar hebben de dames met ieder hun eigen drukke 

bestaan daar wel tijd voor? Het blijkt een hele organisatie…………  

 

Een tijdloos stuk waarin jong en oud zich zal herkennen. 
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Maaltijden in de Herberg  

Na een eerste diner op 8 april 2016 voor is het eten in de Herberg een zeer 

succesvolle activiteit van onze kerk geworden.  

De enthousiaste kookgroep zal weer een planning maken voor de komende 

maaltijden in de Herberg. Het is nu nog niet bekend welke groepen uitgenodigd 

zullen gaan worden. Nadere informatie hierover 

zal bekend worden gemaakt in het Klankbord en 

in de Rotonde.  

In december is er in ieder geval weer een 

kerstdiner! 

 

 

De maaltijden beginnen om 17.00 uur, dan starten we met een drankje en 

daarna eten we in de gezellige Herberg.  Voor de kerstmaaltijd kunt u zich vast 

opgeven. Als u gehaald en gebracht wilt worden, kan dat ook. Opgave bij Loes 

Siedenburg (T. 562601) en Tineke Hupkens  (T. 753817). Maximum aantal 20 

personen.  
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PASTORAAT = OMZIEN NAAR ELKAAR 

Het pastoraat in onze beide gemeenten wordt verzorgd door de predikant, de 

pastorale ouderlingen en de dames en heer van de bezoekersgroep.  

Pastoraat is een stukje omzien, meeleven met elkaar. Het is het hart van het 

gemeente-zijn. Dat betekent dat ook gemeenteleden zelf verantwoordelijk zijn 

voor het omzien naar elkaar. Bijvoorbeeld, een spontaan bezoekje brengen een 

telefoontje doen of een kaartje sturen.  

Om te voorkomen dat in het onderlinge pastoraat mensen geen aandacht 

krijgen is er de bezoekersgroep.  

 

Deze groepsleden bezoeken gemeenteleden, hebben een luisterend oor voor 

mensen die het nodig hebben of lopen zomaar eens bij iemand binnen om te 

vragen hoe het gaat. 

De pastorale ouderlingen vormen de schakel tussen de kerkenraad en de 

bezoekersgroep. 

In het voor- en najaar komt de bezoekersgroep bijeen voor overleg over het 

pastoraat. 

 

De kerkelijke gemeente is ingedeeld in veertien wijken. Het Klankbord, de 

jaarlijkse Kerkbalans enz. worden rondgebracht door de leden van de 

bezoekersgroep.  
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Pastorale ouderlingen: 

Tineke Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel 0228-753817                               

tinekehupkens@gmail.com 

Loes Siedenburg, Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel 0228-562601                                        

loes.siedenburg@xs4all.nl 

Margriet  Bakker-Struik, Alexanderstraat 13, 1617 VB Westwoud 0228-855145 

margrietstruik@hotmail.com 

 

 

 

  

mailto:loes.siedenburg@xs4all.nl
mailto:margrietstruik@hotmail.com
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De Colleges van Diakenen van onze beide gemeenten richten zich op de noden 

in de eigen gemeente, West-Friesland en in de wereld. 

Dichtbij wordt voorzien in financiële en/of maatschappelijke steun voor mensen 

die door bijzondere omstandigheden in financiële problemen zijn gekomen of 

dreigen te komen. Daarbij denken we aan mensen die een minimale uitkering 

en/of inkomen hebben en die iets extra nodig hebben, vluchtelingen die het 

soms ontbreekt aan de meest basale levensbehoeften, mensen met schulden 

door b.v. een eigen bedrijf dat failliet is gegaan enz. 

Het kan ook zijn dat een particuliere aanvraag doorverwezen wordt naar een 

andere instantie of organisatie. 

Jaarlijks stellen de diakenen een lijst met ongeveer dertig Goede Doelen op die 

gesponsord worden door de diaconie. Deze doelen worden onderverdeeld in 

Doelen Dichtbij, in West-Friesland, Doelen in Nederland en Doelen Wereldwijd. 

Wereldwijd, maar ook dichtbij, en in Nederland doet de diaconie mee met de 

acties van Kerk in Actie. Dit kan zijn missionair werk, zending, mensen in landen 

die getroffen zijn door oorlogen, of natuurrampen. 

  



 18 

In de kersttijd zijn er extra kerstattenties Dit zijn grotendeels acties van de 

Protestantse Gemeente en de Katholieke Parochie. We denken aan mensen met 

een minimaal inkomen, de vluchtelingen. 

Ook worden de vrijwilligers van onze gemeenten bedankt voor hun inzet d.m.v. 

een kerstattentie. Dit laatste verzorgen we samen met de kerkrentmeesters van 

onze kerkelijke gemeente. 

Als u iemand weet, die onze steun nodig heeft, geef het door aan een van de 

diakenen! 

College van Diakenen van Hoogkarspel-Lutjebroek: 

Marianne Soorsma, Molenstraat 7, 1613 JX Grootebroek 06 12493356                                 

m.soorsma@ziggo.nl 

Jaap Klasen, Kosterij 3, 1616 PK, Hoogkarspel 0228-562601                                           

klasen@xs4all.nl 

Wilma van Ophem, Laurier 20, 1616 TM, Hoogkarspel, 0228-583733 

wilmavanophem@quicknet.nl 

College van Diakenen Westwoud-Binnenwijzend: 

Anny Koster-Donker, Zittend 18, 1617 KS, Westwoud 0228-567173 

aj.donker@outlook.com                 

Dirk Stam, Oudijk, 1617 KR Westwoud 0229-261688                                  

dsstam@ziggo.nl 

  

mailto:m.soorsma@ziggo.nl
mailto:klasen@xs4all.nl
mailto:wilmavanophem@quicknet.nl
mailto:aj.donker@outlook.com
mailto:dsstam@ziggo.nl
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De Colleges van Kerkrentmeesters hebben een aantal verantwoordelijke taken 

om er voor te zorgen dat het stevige fundament er is en blijft bestaan. Een niet 

volledige opsomming: 

• beheer over de gebouwen; 
• beheer van de financiën; 
• veiligheid; 
• fondsenwerving; 
• personeelsbeleid; 
• ledenadministratie. 

 

De Colleges van Kerkrentmeesters hebben het beheer over de financiële 

middelen en gebouwen van de gemeenten, met uitzondering van diaconale 

aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover hebben de kerkenraden 

aan de colleges gedelegeerd  

Een lid van het College van Kerkrentmeesters heeft als taak de materiële en 

financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente te scheppen 

en onderhouden. 
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Dit gebeurt door: 

• het zorg dragen voor de begroting en de jaarrekening; 
• het zorg dragen voor de geldwerving; 
• het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere 

activiteiten van de gemeente; 
• het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 
• het beheren van de financiën van de gemeente; 
• het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;    
• het bijhouden van de registers van de gemeente, het overlijdensregister,  

het doopregister, het belijdenisregister en het trouwregister; 
• het beheren van de archieven van de gemeente. 

De (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt 

een rol bij het benoemen van een predikant of kerkelijk werker, het organiseren 

van activiteiten, het samenwerken met andere gemeenten en partners, het 

onderhouden van het gebouw.                                                                                                         

 

College van Kerkrentmeesters Hoogkarspel-Lutjebroek: 

Jaap Klasen, Kosterij 3, 1616 PKHoogkarspel 0228-562601                                            

Jaap.klasen.mail@gmail.com     

College van Kerkrentmeesters Westwoud-Binnenwijzend: 

Patric de Vries, Raadhuisstraat 26 1617 KC Westwoud 0228-724673                                               

hethoofd78@hotmail.com 

Vindt u het leuk om mee te werken en mee te denken in een van beide 

colleges, neemt u dan contact op met iemand van de kerkenraad. We hebben 

dringend mensen nodig! 

  

mailto:hethoofd78@hotmail.com
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Adressen: 

 

Websites 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

www.pknwestwoud.nl 

 

Predikant 

Vacant 

 

Voorzitter Kerkenraad Hoogkarspel-Lutjebroek 

Tineke Hupkens  0228-753817, tinekehupkens@gmail.com 

 

Voorzitter Kerkenraad Westwoud-Binnenwijzend 

Patric de Vries  0228-724673, hethoofd78@hotmail.com 

 

Kosters 

Voor vragen over de kerk en het kerkgebouw van Hoogkarspel-Lutjebroek kunt u 

contact opnemen met de kosters Jos Oostermeijer en Margreet Kievit,  

tel.  0619422730 email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 

Kosters Westwoud-Binnenwijzend: 

Ilona en Patric de Vries, tel. 0228-724673 

email: info@pknwestwoud.nl 

 

Autovervoer  

Voor autovervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met:  

Johan Hupkens, telefoon 0228-753817, email: j.hupkens@ziggo.nl  

  

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/
http://www.pknwestwoud.nl/
mailto:info@pknwestwoud.nl
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Wilt u graag meer weten, 

nadere informatie over de activiteiten, 

een gesprek met iemand van de kerkenraad, 

laat het gewoon even weten! 

 

 

U kunt de beide kerken ook volgen via:  

• Twitter (@PKNHKWW) 

• Facebook (Protestantse Gemeenten Hoogkarspel-Westwoud) 

• Website Hoogkarspel-Lutjebroek: www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

• Website Westwoud-Binnenwijzend: www.pknwestwoud.nl 

 

 

 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/
http://www.pknwestwoud.nl/

