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Leef de herfst    

 

In het ritme van de tijden is de aandacht voor het lijden 

bij de vreugde ingelijfd. 

Van ervaringen en daden zie ik de bevruchte zaden 

als de oogst die overblijft. 

 

Laat zomer los, vrees winter niet 

lééf de herfst….wacht lente later. 

 

Herfst met lichte kleurenschatten zal ook grijs en zwart bevatten 

houd mij in dit evenwicht. 

Herfst verbindt mij met de aarde en ik, lijfelijk geaarde 

schraag mijn geest zo vederlicht. 

 

Eeuwig voor het leven kiezen, mij niet in de dood verliezen 

open hiervoor mijn gezicht. 

 

                                            Corrie Vollenhoven   
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Bidden voor regen 

 

Wat hebben we een droge zomer 

gehad, hebt u ervan genoten, of was 

het soms wel te warm? Het was 

volgens de weerkundigen de warmste 

zomer sinds 1706. Er zijn weerrecords 

gebroken, zoals de de zonnigste juli 

maand sinds 1901 met 159.2 uur, juli 

was ook de zonnigste maand van alle 

maanden sinds 1901en deze zomer 

staat op de 4de plaats van de zonnigste zomers sinds 1901. We hebben 

60 van de meest warme dagen gehad van 25 juni t/m 23 augustus. 

Kortom, het was me het zomertje wel.  

Niet iedereen was blij, er werd ook geklaagd, want het regende te 

weinig, voor de boeren was het zeker geen pretje deze droogte.  

Vanuit de PKN werd er een gebed om droogte op de PKN website 

geplaatst: 

 

Gebed bij droogte 

Levenbrengende God, 

Aan U behoren wij toe in alle omstandigheden van het leven. 

Nu hitte en droogte ons land teisteren wenden we ons tot U 

met onze zorg om de gewassen die staan te verpieteren op het land, 

met onze angst dat wie oud en zwak zijn het niet gaan redden, 

met onze bezorgdheid om een veranderend klimaat, om een 

kwetsbare Schepping. 

Zie om naar ons land, o God, 

wil voorzien in wat wij nodig hebben. 

Laat uw zegen neerdalen en onze gronden vruchtbaar maken. 

Laat ons niet blijvend dorsten. 

Houd ons bijeen in onze zorg om elkaar,  
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dat we oog houden voor wat een ieder nodig heeft 

deze dag en de dagen die komen.  

Levenbrengende God, 

in deze moeitevolle omstandigheden vertrouwen we onszelf aan U 

toe. 

Amen.                                          

                          (ds Saskia van Meggelen, preses generale synode) 

 

Op de social media kwam hier veel reactie op, 

zowel negatieve als positieve reacties.  

Iemand schreef de volgende column, deze 

column is te vinden via het twitteraccount van 

de vereniging van vrijzinnige protestanten:  

 

 

Bidden om regen? Hoe wou je dat doen dan?  

  

Dus zo is het gegaan: verontruste kerkleden belden naar Utrecht met 

de vraag: “Waarom bidt onze kerk nog niet voor regen?” Daarop 

gaf het hoofdkantoor van de Protestantse Kerk geen uitleg en 

weerwoord, maar gauw schreef preses Saskia van Meggelen 

verschrikt en schuldbewust een gebed. Opdat de droogte zou 

ophouden. 

En daar stond alles weer rechtovereind: onze droge velden, onze 

gewassen die verpieteren. Onze problemen. En of god die even wil 

oplossen. 

God als de grote Tovenaar. En wij voeren onze totemdansjes uit. 

Denken we nu echt, dat god een soort sikkeneurige oude man is die 

niks doet, totdat wij het vragen? Denken wij sowieso dat er een al 

dan niet sikkeneurige man is die al dan geen regen geeft? 

Ik dacht toch heus dat we sinds ongeveer de Joodse Ballingschap 

deze beelden hadden losgelaten. En dat is alweer gauw een twee-en-

een-half duizend jaar geleden. Ontdekten niet de Joden dat God onze 
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problemen niet oplost? Dat zulke goden ook helemaal niet bestaan? 

Ontdekten de Joden niet dat wij ons dus niet als machteloze dwazen 

moeten aanstellen? Dat wij een taak hebben? En daarmee een 

schuld? En dat van ons gevraagd wordt om onze 

verantwoordelijkheid op ons te nemen? 

“Hoe zou jij dan bidden?”, vroeg een collega. Ik zou niet om regen 

bidden. Ik vind het kinderachtig. Het beeld is kinderachtig: grote 

pappa luister naar mijn gebed. Waarom zou God dat doen? Soedan! 

Dat is pas droog. En als hij naar de gebeden uit dát land al jaren niet 

luistert, dan ineens wel naar een paar woorden van Nederlandse, 

weldoorvoede protestanten? 

Zou ik bidden? Ja, ik zou bidden. Dat is wat 

gelovigen nu eenmaal doen. Ik zou bidden: wat 

kan ik doen, God. Ik zou niet bidden: wat kan u 

voor mij doen. Voor mij is dit de kern van heel de 

bijbelse ommezwaai. Niet god doet wat wij willen, 

wij zijn geroepen te doen wat Hij wil. 

We weten waardoor het al maanden droog is. 

Klimaatverandering. We kennen de oorzaak 

daarvan. Ons vliegen over de aardbol, ons 

rondscheuren in auto’s, onze overconsumptie aan olie en gas, onze 

intensieve veeteelt, onze industrie, onze inhaligheid, hebberigheid, 

onnadenkendheid. Ons. 

En dan bidden: “laat het maar weer regenen”? 

Nee. Het enige gebed dat oprecht klinkt is een gebed waarin wij 

zeggen wat wij tot hiertoe deden. En het enige gebed dat volgen kan 

is er één met onze handen: we minderen. In alles. We voegen ons 

naar wat ons gegeven is. We rekken de grenzen niet eindeloos op. We 

denken na over hoe we leven. 

Het enige gebed kan zijn: hoe kan ik zo leven, God, dat ik zo min 

mogelijk schade aanricht. 

Al het andere is religieuze tralala. 

 

Zowel het gebed als de column vind ik van waarde. De strekking van 

de zin:” Houd ons bijeen in onze zorg om elkaar, dat we oog houden 
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voor wat een ieder nodig heeft”, vind ik terug in deze zin uit de 

column.” En het enige gebed dat volgen kan is er één met onze 

handen: we minderen. In alles. We voegen ons naar wat ons gegeven 

is.” Volgens mij kunnen beide zinnen niet zonder elkaar: we zorgen 

voor elkaar, dit kunnen we doen door te minderen, door niet de 

grenzen op te rekken. Wanneer we beide doen dan richten we zo min 

mogelijk schade aan.  

                                                                                   Loes Siedenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroepingscommissie 

 

e beroepingscommissie is in september bij een predikant wezen 

horen. 

Jammer genoeg voldeed deze predikant niet aan onze verwachtingen. 

Wij vonden deze dominee niet passen bij onze gemeentes. 

Er is nog steeds belangstelling voor de vacature. 

Druppelsgewijs komen er nog sollicitaties binnen. 

Wij blijven ons inzetten om de vacature zo snel mogelijk in te vullen. 

 

                                                         Namens de beroepingscommissie,   

                                                                                    Tineke Hupkens 

 

D 
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Gelegenheidskoor 

 

inds een paar jaar hebben we een gelegenheidskoor dat de 

bijzondere viering 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 16.00uur.  

Houdt u van zingen? U bent van harte 

welkom!  

De kerstzangviering vindt plaats op zondagmorgen 16 december  

om 11.00uur. 

U kunt zich aanmelden bij Loes Siedenburg (tel. 562601),  

Tineke Hupkens ( tel. 753817) en  

Margriet Bakker-Struik (tel. 855145).  

 

 

Sacrale Dans 

 

ok dit seizoen, in het na- en voorjaar, zijn er weer twee series 

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

van Marry Westerlaken uit Alkmaar. 

 

De 1ste serie avonden staan gepland op 4 oktober, 18 oktober, 8 

november en 22 november. Er wordt een vrijwillige bijdragen van 

S 

O 
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vijf euro gevraagd. De data van de serie in het voorjaar van 2019 

worden later bekend gemaakt 

 

 

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. 

De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen was op 14 september. 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

I 

D 
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Herfstgeuren 

 
Een fluitende wind en  

gekraak van takken.  

Dwarrelbladeren weven  

bronskleurige tapijten.  

Geknakte rietstengels langs  

de modderige sloot.  

Een lichte nevel  

klam en vochtig.  

 

Glijvlucht over  

glibberige grond  

door geelgroene  

bruine bladmoes.  

 

Overal geflierefluit van jewelst  

 

Grauwe ganzen gakken.  

Klapwiekende dansers  

in V – formatie,  

vliegen allen zuidwaarts  

naar de horizon.  

 

Een achtergebleven lijster  

hangt dood in een struik,  

een buizerd loert ernaar  

op zijn veel te dunne tak.  

 

Rim Sartori 
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BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

Van de voorzitter, 

p 22 augustus was na de zomerstop onze eerste 

kerkenraadsvergadering. Ds Peter Verhoeff, 

regio-predikant van Noord-Holland, was bij ons om te vragen hoe het 

met ons ging. De bedoeling is dat hij eenkeer in de vier jaar alle 

kerken in Noord-Holland bezoekt. Dit bezoek komt in de plaats van 

de vierjaarlijkse visitatie. Een enorme klus als u bedenkt dat het om 

160 kerken gaat. Het was een prettig en open gesprek. Natuurlijk was 

een van de punten de magere bezetting van de kerkenraad en het 

vinden van mensen die in hierin zitting willen nemen. In de viering 

van 19 augustus hebben we afscheid genomen van kerkrentmeester 

Wouter Kunz. Wouter heeft zich twee ambtstermijnen, dus acht jaar, 

voor onze gemeente ingezet. 

Gelukkig kunnen wij u melden dat we een nieuwe kerkrentmeester 

hebben gevonden in de persoon van Peter Keersemaker. Peter wordt 

alleen kerkrentmeester en neemt geen zitting in de kerkenraad.  

Kerkordelijk gezien is dit mogelijk, een kerkrentmeester hoeft geen 

ouderling te zijn. 

  

Zondag 23 september vierden we de start van een nieuw kerkelijk 

seizoen. Margaret Mathot en Koos Teekens hebben ons laten 

genieten van mooie muziek. Loes Siedenburg is herbevestigd als 

ouderling. Loes begint aan haar 3e ambtstermijn. We zijn erg blij dat 

zij nog een ambtsperiode van vier jaar haar werk wil blijven doen. Na 

deze periode mag de ambtsperiode niet meer verlengd worden .De 

kosters hadden de kerkzaal wat anders ingericht als gebruikelijk, het 

zag erg gezellig uit.  Na afloop van de viering was er een kopje koffie 

met wat lekkers erbij en tot slot was er een advocaatje met slagroom 

U kunt de komende tijd weer aan allerlei activiteiten meedoen. Zie 

hiervoor het programmaboekje dat bij het vorige Klankbord is 

uitgereikt. We hopen er, voorlopig nog zonder dominee, een mooi 

O 
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seizoen van te maken. 

In oktober zijn er ook weer een paar mooie vieringen.  

Op 14 oktober verleent het koor Ooker uit 

Hoorn muzikale medewerking aan de 

viering. Pastor Piet Meijer is de voorganger.  

Op 21 oktober  is het Michazondag en komt 

het ensemble van Piet en Olga Duin voor ons 

spelen. De voorganger is dan pastor Ton 

Heijboer. Deze zondag kunt u produkten 

meenemen voor de Voedelbank. Wel graag 

houdbare produkten zoals rijst pasta’s, koffie enz. 

Op vrijdag 19 oktober is er in het kader van Wereldvoedseldag weer 

een sobere maaltijd in de Protestantse Kerk. U kunt vanaf 17.30 uur 

binnenlopen om 18.00 uur gaan we aan tafel. 

Opgeven kunt u zich bij Loes Siedenburg tel 562601, Tineke 

Hupkens tel 753817 en Gré van ’t Hoff 

tel 561204. 

                                                                                Tineke Hupkens 

 

Stand van zaken kerkbalans 

 

it jaar hebben 131 adressen (pastorale eenheden) een verzoek 

gekregen voor een bijdrage aan de kerkbalans.  

Hiervan hebben er 88 toegezegd mee te gaan doen met een totaal  

van € 5.172, 50. 

Van de 43 adressen die aanvankelijk 

niet hadden gereageerd is toch nog € 

1.000 binnengekomen. 

Daar staat tegenover dat van de 

toezeggingen nog € 2.213 moet 

binnenkomen. We hopen dat de 

toegezegde bedragen inderdaad te 

ontvangen, want de kerk heeft elke Euro nodig om de kwaliteit van 

de faciliteiten te kunnen blijven handhaven. 

                                                                                       CvK 

D 
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DIACONIEUWS 

  

 bent al een tijdje verstoken geweest van het Diaconieuws, 

helaas. 

Soms brengen bepaalde omstandigheden dit met zich mee. 

Maar achter de schermen gaan we natuurlijk door met de hulpvragen 

die we ontvangen, vergaderingen die we bijwonen, gezamenlijke 

projecten die we ondersteunen met beide plaatselijke kerken. En 

natuurlijk vervullen wij om beurten onze diakentaak tijdens de 

vieringen. Daarin besteden we onder meer aandacht aan de goede 

doelen. Dat bracht me op het volgende gedicht. Geschreven als 

afsluiting voor de Vredeweek. Maar ook voor de lezers van 

Klankbord een bijzonder aandachtspunt. 

 

 

 Gedicht: AANDACHT 

  

 Wij vragen om aandacht 

 voor kansarme misdeelden, 

 zonder geld, zonder weelde, 

 gevangen in hun diepste nood. 

 Geef hen toch hoop en daag'lijks brood. 

  

 Wij vragen om aandacht 

 voor het lot van ontheemden, 

 gestrand in den vreemde, 

 gevlucht uit eigen land en huis. 

 Geef hen een toekomst en een thuis. 

  

 Wij vragen om aandacht 

 voor slachtoffers van geweld, 

 door trauma geveld, 

vaak te bezeerd om door te gaan. 

 Geef hen de kracht om op te staan. 

  

U 
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 Wij vragen om aandacht 

 voor onderdrukten van terreur, 

 die om geloof, geaardheid, kleur, 

 worden geschonden, vol venijn. 

 Geef hen respect, om wie zij 'zijn'. 

  

 Wij vragen om aandacht 

 voor de stichters van Vrede, 

 die met liefde, als rede, 

 naar mensen omzien, zonder schroom. 

 Geef, dat wij leven naar hun droom. 

  

 De droom van vrede! 

                                                                   Wilma van Ophem 

 

Collectes diaconie 

 

14 oktober Voedselbank West-Friesland. 

n onze kerk staat bij de ingang een kist, waarin u houdbare 

producten voor de voedselbank kunt deponeren. Vrijwilligers 

zorgen dat deze producten daar worden afgegeven.  

Armoede, geen geld hebben, in de schuldsanering zitten het kan 

iedereen overkomen. De voedselbank wil mensen die de eindjes niet 

meer aan elkaar kunnen knopen graag helpen. Dit kan door tijdelijke 

ondersteuning met het verschaffen van tijdelijke voedselhulp . 

 
 

21 Oktober Bijzondere vakanties. 

n Lunteren ligt het bijzondere vakantiehotel De Werelt. Het hotel 

is ruim opgezet en rolstoeltoegankelijk. Het heeft hoog-laag 

bedden en een aangepaste badkamer. Het heeft een open protestants-

christelijke identiteit, waar iedereen welkom is. 

Er zijn voldoende gediplomeerde verpleegkundigen en enthousiaste 

vrijwilligers aanwezig, die dag en nacht klaar staan voor de patiënten 

I 
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en hun mantelzorgers. Dit om hen een prachtige vakantie te laten 

vieren. Ook is pastorale zorg aanwezig. Uw financiële bijdrage is van 

harte welkom. 

 
4 November Kerk in Aktie. 

n Brazilië werkt COMIN, een kerkelijke organisatie die zich 

bezighoudt met de inzet voor de inheemse- en niet inheemse 

bevolkingsgroepen. Onder andere op het gebied van onderwijs, 

gezondheidszorg en landrechten. COMIN probeert met meerdere 

uitwisselingsprojecten een brug te slaan tussen de 

bevolkingsgroepen. 

  

18 November Namaste. 

roject Namaste Sri Lanka is opgericht om mensen te helpen en 

om hen te kunnen geven wat ze nodig hebben. Met geld worden 

goederen gekocht, waar iemand zelf om gevraagd heeft. Het is 

misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar zonder uw hulp 

kan het project geen hulp verlenen. Alles is welkom, want elke hand 

die geeft is mooi. 

 

25 November Hospice Dignitas Hoorn. 

n het Hospice worden mensen verzorgd die in de laatste levensfase 

zijn. Ook hun naasten krijgen de zorg die nodig is. Het Hospice 

heeft uw financiële steun heel hard nodig.  

                                                                                     Hanneke Frima 

 

I 

P 

I 
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BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Beste gemeenteleden, 

 

p zondag 2 september ging Ina Broekhuizen-Slot voor in de 

“openingsdienst” van ons gerestaureerde kerkje. We waren blij 

te zien dat er een goede opkomst was voor deze dienst. Of dat nu 

was, omdat het de openingsdienst was of omdat Ina Broekhuizen-Slot 

voorging in de dienst is de vraag. Er waren in ieder geval 32 

bezoekers. 

Leuk was het dat iedereen na de dienst gezellig onder het genot van 

een dikke koek en een bakkie aandachtig naar de powerpoint 

presentatie van de renovatie van de kerk keek en luisterde. Het geheel 

werd aan elkaar gepraat door onze ex-koster. 

Ook het koor de Cantorij is inmiddels op dinsdagavond weer 

neergestreken op hun nieuwe maar vertrouwde oefen locatie. 

 

We kunnen de kerk nu weer maximaal 

benutten voor leuke dingen. 

Op 14 december in de avond zal er een 

kerstconcert worden gegeven door de 

jongens van Boys Harmony and Soul. Zij 

hebben eerder opgetreden tijdens de kerken 

fietstocht. 

Dit was zo’n succes dat zij nog eens bij ons 

komen.  

Over de kaartverkoop hiervoor zal later worden gecommuniceerd. 

 

Jaarrekeningen 2017 

De jaarrekeningen van het College van Diakenen en College van 

Kerkmeesters zijn gereed en zullen na de dienst van 4 november ter 

inzage liggen in de consistorie. 

                                                            Vriendelijke Groet, 

                                                  Namens de kerkenraad Patric de Vries 

O 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOqqzK393dAhUGyqQKHRs0DEoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.animaatjes.nl/cliparts/koren&psig=AOvVaw0OmX4Ugt_rMqJVg5sxyhk5&ust=1538225185965653
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VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 
 

Orgelconcert André van Vliet 12 oktober in Hervormde kerk 

Venhuizen 

 

p 12 oktober 2018 geeft André van Vliet een orgelconcert op het 

fraaie Pels & Van Leeuwen orgel in de kathedraal van 

Venhuizen: de Hervormde kerk. André van Vliet is bekend om zijn 

voorliefde voor romantische orgelmuziek en improvisaties. De 

aanvang is om 20.00 uur.André van Vliet werd in 1969 geboren te 

Benschop. Op negenjarige leeftijd begeleidde hij de kerkdiensten in 

zijn woonplaats. Lessen volgde hij bij Herman van Vliet die hem ook 

de liefde voor met name de Franse romantiek bijbracht. Op het 

Utrechts Conservatorium studeerde André bij Nico van den Hooven, 

Jan Welmers en Jan Raas.  Wekelijks reist hij door het land als 

begeleider van koren of als solist. Zo concerteerde hij op veel 

belangrijke orgels in Nederland maar ook daarbuiten. Hij speelde 

voor radio en tv en maakte zes soloalbums. Evenals op de cd’s 

pronken bij de concerten -naast de namen van componisten als Bach, 

Mendelssohn, Franck, Guilmant, Widor en Dupré- ook grootheden 

als Planyavski, Hidas, Verschraegen en Toebosch.  

O 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7z-OU_drdAhUCL1AKHYohCnsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kiddostuff.nl/Seizoen/Herfst/Kleurplaat-Herfst--1380.html&psig=AOvVaw1fKrgnVPHgTW-peYZGtWAe&ust=1538129968044259
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Als dirigent is André verbonden 

aan een aantal koren: Chr. Reg. 

Koor ‘New Voices’ uit 

Polsbroek, Herv. Gem. Zangver. 

‘Vox Jubilans’ uit Waddinxveen 

en Projectkoor ‘Oriolus’ uit 

Maarn. Voor Johannus-

orgelbouw uit Ede verzorgt 

André de maandelijkse 

‘muzikale handreiking’, alsmede 

een aantal andere 

promotieactiviteiten. In 

combinatie met andere vocalisten en instrumentalisten  worden veel 

optredens verzorgd, zoals bijv. de combinatie orgel/piano, waarin 

André samen met Jan Lenselink een zeer verrassend en vernieuwend 

programma brengt.  

Al met al een muzikaal leven op een breed terrein. Maar niet te 

vergeten is één van de belangrijkste 

activiteiten de wekelijkse eredienst 

in zijn woonplaats Polsbroek. Want 

gemeentezang in je eigen kerk, blijft 

één van de mooiste opdrachten.  

 

Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn vanaf een half uur 

voor aanvang in de kerk verkrijgbaar à € 10,-  kinderen t/m 11 jr. € 5. 

Verdere informatie www.zingenenzo.com  

 

 

Hoorn Zingt koorconcert op 20 oktober a.s. in Hoorn 

 

p zaterdag 20 oktober 2018 wordt er om 19.30 uur een 

mannenkoorconcert gehouden in Hoorn. Het beroemde 

mannenkoor Westerlauwers uit Friesland komt zingen in Het Octaaf . 

Er is ook samenzang en er zijn instrumentale intermezzo’s.  

O 

http://newvoices.nl/
http://newvoices.nl/
http://newvoices.nl/
http://voxjubilans.nl/
http://voxjubilans.nl/
http://projectkoororiolus.nl/
http://projectkoororiolus.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZy-r63t3dAhWRDewKHTiSBqAQjRx6BAgBEAU&url=https://de-andijker.nl/jaarvergadering-bij-het-andijks-gemengd-koor/&psig=AOvVaw0OmX4Ugt_rMqJVg5sxyhk5&ust=1538225185965653
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-rdiW4N3dAhVK3KQKHZRPATIQjRx6BAgBEAU&url=http://cgkmeerkerk.nl/over-ons/orgel/ander-orgel/&psig=AOvVaw2nVuqQNORDExP2cYI_jpWN&ust=1538225813572502
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Het Chr. Mannenkoor Westerlauwers heeft iets meer dan 100 leden 

die uit de grensstreek van Friesland en Groningen komen. Eind 

augustus 2016 is het koor begonnen onder leiding van de nieuwe 

dirigent Jan Hibma, opvolger van Harm van de Meer. Harm van der 

Meer heeft het koor in 7 jaar naar weer een hoger plan gebracht. Het 

koor wordt op orgel 

begeleid door Jan Kroeske, 

Sebastiaan Schippers 

bespeelt de piano. Zij zullen 

ook samen en/of solo van 

zich laten horen. 

Het concert begint om 

19.30 uur. Kaarten zijn 

online à € 11,00 

verkrijgbaar via 

www.zingenenzo.com Aan 

de ingang van Het Octaaf aan de J.D. Pollstraat 1 kosten de kaarten 

voorafgaande aan het concert € 12,50 indien niet uitverkocht. 

Kinderen t/m 11  jr.  €  5,00   

Tijdens het concert kan er een vrijwillige bijdrage worden gegeven 

voor het Hospice Dignitas Hoorn. 

Vrij parkeren op de grote 

parkeerplaats naast Het Octaaf. 

 

 
 

 

Als je succesvol wilt zijn, moet je 

geen dominee worden.  

Of toch wel….. 

 

a haar studie theologie gaat Gertine aan de slag als dominee, in 

een vergrijsde gemeente. Alle ogen zijn op haar gericht: zij moet 

ervoor gaan zorgen dat de kerk weer vol raakt… 

N 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbwK_K_drdAhVNJlAKHYLIBHwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.picgifs.com/coloring-pages/mushrooms/mushrooms-coloring-pages-702196&psig=AOvVaw1fKrgnVPHgTW-peYZGtWAe&ust=1538129968044259
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTiZae393dAhWN3KQKHYPADiYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.seniorenheusden.nl/zingen.php&psig=AOvVaw0OmX4Ugt_rMqJVg5sxyhk5&ust=1538225185965653
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Toen ik net begonnen was als dominee in de kerk zei een van de 

oudere gemeenteleden tegen mij: De bedoeling is natuurlijk dat het 

dáár weer vol raakt. Met een veelbetekenende blik wees hij naar 

boven, naar de eerste verdieping, waar – door de onnavolgbare 

architectuur van de jaren 50 – de 

kerkzaal zat. Die kerkzaal was veel te 

groot geworden voor de gemeente. Ooit 

volgepakt met rijen en rijen banken, 

stond er nu slechts een schamel aantal 

stoelen in een verder vrij lege ruimte. En 

zelfs dan was het op zondagmorgen 

regelmatig leger dan verwacht. 

 

 

Halfleeg betekent mislukt. 

Aantallen als synoniem voor succes. Dat was het verlangen dat ik 

overal proefde, ook bij mezelf toen ik begon als dominee in de kerk. 

Ik voelde de druk om te presteren. Uitverkochte concerten, volle 

restaurants, drukbezochte verjaardagen en volgeboekte cursussen zijn 

immers het teken van succes. Halfleeg betekent mislukt, saai of uit de 

tijd en dan moet er gezocht worden naar iets anders, de 

succesformule waarmee alles weer vol raakt. 

Ik kan niet ontkennen dat ik vaak heb verlangd naar méér mensen in 

mijn vergrijsde gemeente, maar diezelfde kerk is ook de plek waar ik 

iets anders heb geleerd. 

Via via kwam ik in contact met een mevrouw uit de wijk die 

stervende was. Ze was nog nooit in de kerk geweest, wel gelovig, had 

altijd erge pijn en was niet meer in staat haar huis uit te komen. Een 

echt kattenvrouwtje, maar naast de liefde voor haar katten bezat ze 

ook een verbazingwekkend mild hart voor alles en iedereen. Ze vroeg 

of ik – de dominee uit de wijkkerk – met haar de Bijbel wilde lezen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSjvjH4d3dAhWS_KQKHXEcCFAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/vjou/liturgie/&psig=AOvVaw2vFUn_ka3qK7hjrLu7c0Dp&ust=1538226213279284
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Die uurtjes op donderdagmorgen bij deze vrouw werden al snel de 

mooiste uren van de week. Ik las met haar uit een platenboek met 

Bijbelvertellingen waarop we samen reflecteerden. Ze had een 

kinderlijk groot geloof en verlangde elke dag 

dat ze zou sterven zodat ze Jezus kon 

ontmoeten. Na afloop rook mijn kleding naar 

sigaret en kat en fietste ik blij naar huis. Vlak 

voordat ze zou overlijden vroeg ze me om nog 

een keer te komen. Samen lazen we Psalm 23 

en we omhelsden elkaar. 

 

Ik proefde iets van de hemel. 

Wat maakte me zo gelukkig in die ontmoetingen? Ik kon het niet 

precies uitleggen. Ik wist wel dat het absoluut niets te maken had met 

aantallen kerkgangers, geld, prestatie of invloed. Het was puur die 

eenvoudige ontmoeting tussen twee mensen, het moment van samen 

praten over God en over alledaagse dingen, waarin ik iets proefde 

van de hemel. 

Echte ontmoeting vindt meestal niet plaats in mega-samenkomsten of 

uitpuilende gebouwen. Echte ontmoeting heeft vaak juist het kleine 

nodig. Natuurlijk, de focus op aantallen is logisch en heeft alles te 

maken met de pogingen om in stand te houden wat er is (genoeg geld 

voor gebouwen en betaalde professionals, genoeg vrijwilligers voor 

alle taken). Het is bovendien een uiting van het verlangen om als kerk 

belangrijk en invloedrijk te zijn. Heel 

menselijk natuurlijk, maar waarom 

vergeten gelovigen zo vaak het 

tegenverhaal van het evangelie? 

Heel ver hoefde ik namelijk niet te zoeken 

om te begrijpen waarom die ontmoetingen 

met het kattenvrouwtje zo’n diepe indruk 

achterlieten in mijn hart. De evangeliën 

staan vol met verhalen van Jezus die juist 

die ene opzoekt. Die ene zieke vrouw, die 

ene verlamde man, die ene verachte 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf4IHA4t3dAhUO36QKHcoaCI0QjRx6BAgBEAQ&url=https://twente.remonstranten.nl/wp-content/uploads/sites/19/2015/11/Kwadrant-2-2017-75jaar-compressed.pdf&psig=AOvVaw174T8SVQC5UYRQdhURnIs3&ust=1538226394714357
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZhrbb493dAhWLDewKHSj4DGYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nukleuren.nl/maria-en-martha-1.htm&psig=AOvVaw0xsFUZRdJZz7nfQX6-7Ggu&ust=1538226644153734
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belastinginner. In die ontmoetingen vindt heling plaats. Ik wist dat 

wel, zoals het een goede theoloog betaamt, maar het zelf ervaren … 

Dat was nog weer iets anders. 

 

Echte ontmoeting is een teken van het Koninkrijk. 

Ik had wat tijd nodig, maar uiteindelijk begon ik alles wat er 

gebeurde in de kerk met andere ogen te zien. Ik besefte dat ik het echt 

meende wanneer ik zei dat het niet erg was dat er maar vier mensen 

afkwamen op mijn gespreksavonden. Ook met z’n vieren, of 

misschien wel juist met z’n vieren waren de avonden en de 

gesprekken onbetaalbaar. 

Dat beperkte zich niet tot de kerk. In elke ontmoeting met een ander 

mens, waarin we onszelf echt openden voor elkaar, herkende ik 

datzelfde diepe gevoel van verbondenheid en geluk. Ik leerde om dat 

te benoemen als een teken van het Koninkrijk van God. Ik zag die 

tekenen meer en meer, gewoon, in het alledaagse leven. 

Dat is waarop ik wil focussen, als dominee, als mens. Niet op de 

verleiding om te willen presteren en succesvol te zijn, maar op die 

kleine momenten van echte verbinding. Ik vermoed dat ditzelfde 

verlangen de vele nieuwe kerkinitiatieven voedt, hoewel ik nog 

regelmatig de focus op aantallen terugzie. 

Nog even over die lege kerkzaal: uiteindelijk voegde de kerk waar ik 

werkte zich samen met de zusterkerk en vierden we de kerkdiensten 

in een andere, kleinere ruimte. Gevolg was dat het gebouw op 

hoogtijdagen uit zijn voegen barstte. En tja … Toen begon ik de 

ruimte en de rust van de leegte te missen. 

Succes is ook niet alles. 

                                                                                 Gertine Blom 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUtaa-693dAhVFr6QKHUhICygQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kiddostuff.nl/Seizoen/Herfst/groot/kleurplaat-herfst-11.html&psig=AOvVaw1MqIXZEJiaWcDj5pZZcZ7C&ust=1538228577879675
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GEDENKEN 

 

Gedenken is 

een plek markeren: 

Let op! Hier is het gebeurd. 

Hier hoort een naam bij een 

verhaal, 

soms zonder woorden. 

Zorg ervoor dat niet weer… 

Laat het niet ondersneeuwen, 

veeg het niet weg 

 

Gedenken is 

teruggaan en stilstaan- 

een graf verzorgen, 

je neus in een oude jas stoppen,  
is goede herinneringen koesteren. 

 

Gedenken is 

weten van wie je moed en 

wijsheid 

gekregen hebt, 

vreugde en inzicht, 

is bedanken en in ere houden. 

 

Gedenken is 

vieren 

dat tot nu toe… 

en dat straks…..  

                                                   

                                                  Esther van der Panne   Open Deur 2007 

 

 

https://www.zippytoys.nl/kleurplaat-herfst-27-jpg
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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 18 november 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            

 

 

 
 

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     

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihh8rH2ercAhXLZVAKHcR7Aw0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.animaatjes.nl/cliparts/lezen/lezen-cliparts-activiteiten-126673&psig=AOvVaw1uBFqaS0WbaWQ8debwC-Lo&ust=1534272750434549
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Voorzitter kerkenraad: 

              Mevr. Tineke Hupkens,  

              Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel                     tel. 0228-753817  

           tinekehupkens@gmail.com 

Diakenen: 

              Mevr. Marianne Soorsma, Molenstraat 7 

              1613 JX  Grootebroek                                  tel. 06-12493356  

           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: 

              Jaap Klasen,  

              Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel                   tel. 0228-562601 

            jaap.klasen@gmail.com 

  

 

             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 

 

 

 



 

26 

 

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    

 

05 okt   geen meditatievesper 

07 okt 10.00 uur Westwoud, ds Luuk van Loo 

14 okt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Piet Meijer,  

                                    Michazondag, muzikale 

   medewerking van Koor Ooker 

14 okt 19.30 uur Westwoud, Taizéviering 

18 okt 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Luuk van Loo  

21 okt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer,  

                                     met muzikale medewerking van  

                                     ensemble van Piet en Olga Duin 

28 okt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Louise Kooiman 

 

02 nov 19.00 uur Hoogkarspel, Wilma van Ophem, 

                                     meditatievesper 

02 nov 19.00 uur Westwoud, RK kerk, Allerzielen, RK kerk 

04 nov 10.00 uur Westwoud, PKN Kerk, ds Jantine de Ruiter. 

11 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hendrik Haandrikman 

 15  nov 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst en  

                                      pastor Jules Post, oecumenische viering, 

                                      gedenken van overledenen  

 18 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

25 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke Borst,  

                                    gedenken van overledenen 

 

02 dec 10.00 uur Westwoud, ds Ineke van Middendorp 

07 dec 19.00 uur Hoogkarspel, pastor Cor van der Spek,  

                                     meditatievesper 

 

 


