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Ze zeggen 

 

De wind is guur, 

de dag maar kort, 

Ze zeggen…. 

dat het Kerstmis wordt. 

 

Men meent dat de herders 

op tocht zijn gegaan 

naar de stal waarboven 

de ster bleef staan. 

 

En ook vandaag nog 

wordt beweerd 

dat de wijzen 

de hemel hebben bestudeerd. 

 

Ze zeggen dat voor ieder 

die naar Bethlehem komt 

de engelzang 

niet is verstomd.  

 

De wind is guur 

de dag maar kort, 

Ze zeggen….. 

dat het Kerstmis wordt. 

 

Joke Forceville_van Rossum 
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Kerst 2018: Licht Geven 

 

et is weer de donkere tijd van het jaar. De eerste nachtvorst, 

gure wind en regen zijn geweest. 

In de winkelcentra en aan sommige huizen zien we ze al verschijnen:  

de vele lichtjes en versieringen, flikkerende lampjes of schitterende 

sterren. 

Zodra het donker wordt willen we maar één ding: het donker 

verdrijven.  

Het donker maakt ons bang, verlegen, onzeker. En dus grijpen we 

naar het enige dat het donker kan overwinnen. Het enige dat vrede, 

zicht, en hoop kan brengen.  

Die sterke kracht leek ons een mooi  thema voor kerst 2018: ‘Licht’. 

Ik moet denken aan één van de vele quotes die tegenwoordig de 

ronde doen:  

 

‘Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. 

Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn.’ 

 

Een beetje cliché, maar alle clichés hebben een kern van waarheid: 

we kúnnen licht geven.  

Licht doorgeven aan elkaar, elkaar vrede bieden, inzicht geven, hoop 

brengen. Het donker verdrijven.  

Als Gods licht over ons schijnt, mag ons licht schijnen voor anderen. 

Laten we licht geven. Ieder op zijn plaats, in het groot en in het klein. 

‘Jij in jouw klein hoekje, en ik in ’t mijn.’ 

Tot ziens op de kerstnachtdienst met het thema ‘Licht geven’, 

 

                                                                               Esther Jeunink 

                                                                               Straatpastor Hoorn 

 

 

 

 

 

H 
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STILLE NACHT 

 

Het draaiorgel in de winkelstraat speelt ’Stille nacht.’ 

De mensen lopen onbewust in de maat. 

Stih…hi…le nacht… 

‘Kijk eens wat een beeldig truitje.’ 

Hei…lige…nacht… 

‘Dat is wel iets voor ons Frankje.’ 

Davids Zoon… Lang verwacht… 

‘En die schoentjes voor Annetje!’ 

Die miljoenen eens zaligen zal… 

‘Snoezig!’ 

Werd geboren in Bethlehems stal… 

‘Kijk, dat trompetje… Leuk voor Robin!’ 

Hij… der schepselen Hee…eer… 

‘Bekend wijsje is dit, hé? Hebben we nu alles?’ 

 

Ze lopen door. In de maat: één twee drie… één twee drie. 

Nee, ze hebben nog niet alles. 

Het belangrijkste zijn ze bijna vergeten. 

Maar ze hebben mee geneuried en zacht gezongen. 

Ze kenden de woorden toch nog wel zo’n beetje. 

Hulp’loos kind… 

Heilig kind… 

Dat zo trouw… 

Zondaars mint… 

‘Oh kijk. Dat is iets voor mij. Die kerstmannetjes met dat engeltje. 

Leuk voor het hoekje bij de open haard. Daar is het altijd zo donker.’ 

Ook voor mij hebt ‘G U rijkdom ontzegd… 

‘Doe wel iets in de kerstpot hoor.’ 

Werd G’ in stro en in doeken gelegd… 

‘Hé, wat zing ik nu toch!’ 

Leer m’ U danken daarvoor… 

                              

Inderdaad… Leer m’U danken daarvoor          Margreet Maljers 
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Sacrale Dans 

 

et waren weer mooie sacrale 

dansavonden, die we met elkaar beleefd 

hebben. Sint Fransciscus, omringd door licht, 

heeft de vier avonden in ons midden gestaan. 

De data voor de tweede serie sacrale dans in 

het vroege voorjaar van 2019 zijn al bekend. 

Dit zijn de donderdagavonden op 21 februari, 

7 maart, 21 maart en 4 april. Noteert u vast 

deze data.  

 

                                               Loes Siedenburg 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

H 

I 
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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. 

 
 

Voor in de agenda 

 

Theatervoorstelling “Leef-Tijd of wel Tijd van Leven” 

 

Al meerdere keren hebt u in de PKN kerk van Hoogkarspel 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 2019mom 15.30uur 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? 

D 
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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 tijloos stuk waarin jong en oud zich zal herkennen 

 

 

 

Berichten uit Westwoud-Binnenwijzend 
 

 

Wij wensen u… 

 

Alle goeds willen wij u wensen,  

niet alleen u 

maar alle mensen 

Vooral diegene in de kou 

zonder plek om te slapen 

die op de vlucht zijn voor een wapen 

Een warm vuurtje willen wij geven 

niet zomaar voor even 

omdat het voor Kerst zo hoort, want 

dat is wat ons zo stoort. 

 

De Kerstgedachte 

voor alle nachten: 

Onze herberg staat open 

Daar kunt  u voor warmte binnenlopen. 
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eze kerstgedachte staat in de kerstkaart die wij, de gezamenlijke 

kerken ook dit jaar rond gaan brengen. 

Ook dit jaar trekken we als gezamenlijke kerken op naar het einde 

van 2018. Vorig jaar nog onder de bezielende leiding van dominee 

Marina. Maar vele enthousiaste vrijwilligers zetten zich in om er ook 

dit jaar een geslaagd feest van te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Chrismas Soul Concert 

 

p vrijdag 14 december treden in de Protestantse kerk van 

Westwoud de Boys Harmony and Soul op. 

U kunt kaarten reserveren voor dit unieke concert op 

info@ pianogarage.nl of telefonisch op nummer 06-20741721 

 

 

D 

O 
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1e 

Adventszondag - Licht voor kinderen in gewelddadige wijken 

van Zuid-Afrika.  Zondag 2 december 

 

eel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen 

toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en 

gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen 

maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 

en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. 

V 
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Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de 

cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te 

brengen in hun bestaan. We geven huiswerkbegeleiding en 

stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden we 

bijbelonderwijs en helpen we bij het verwerken van trauma’s. Via 

muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun 

zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven 

vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 

jongeren huiswerkbegeleiding.  

 

 

 

Berichten uit Hoogkarspel-Lutjebroek 
 

Van de voorzitter 

 

Voedselbank 

e kist met goederen bestemd voor de voedselbank die bij de 

ingang van de kerk stond, hebben wij helaas moeten weghalen. 

Er werden regelmatig niet houdbare artikelen ingeleverd. Hoewel de 

kosters daar zeer alert op waren, gebeurde het toch regelmatig dat er 

bedorven spullen in stonden. De houdbare artikelen waren ook nogal 

eens ver over de datum heen. We hebben daarom besloten om de kist 

weg te halen en een collectebus neer te zetten waar u een gift in kan 

doen. De Vrouw en Geloof groep doet altijd € 2,00 per persoon in 

een potje bestemd voor de Voedselbank waar dan pindakaas, jam en 

hagelslag enz. voor werd gekocht. Ingaande de laatste bijeenkomst 

doen we dat ook in de collectebus. We gaan nog bekijken of we van 

de gelden houdbare spullen kopen of dat het geld overgemaakt wordt 

naar de voedselbank. 

 

Gedenken 

D 
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p 25 november was het Voleindigingszondag, de laatste zondag 

van het kerkelijk jaar. De namen van de overleden 

gemeenteleden zijn genoemd. We hebben dit jaar afscheid moeten 

nemen van Freek en Gerda Veerman, Alie 

Zwagerman, Aad de la Vieter, Tineke Mioch 

en Teun van der Meer. We hebben ook stil 

gestaan bij het overlijden van Magda 

Lohman, zij was de vrouw van ds Lohman 

die jaren predikant is geweest in onze 

gemeente en bij Mies van Buren, de moeder 

van Saskia en Frits Herlaar. Hoewel zij in 

Andijk woonde, heeft ze regelmatig de 

vieringen bijgewoond samen met Saskia en 

Frits in Hoogkarspel en Westwoud.  

Achter iedere traan van verdriet, schuilt een glimlach van 

herinnering. Zij leven in onze harten voort. 

 

erst 2018 

We gaan alweer met rasse schreden naar de Kerst en de 

jaarwisseling. Op 16 december om 11.00 uur is  de jaarlijkse 

kerstzangviering m.m..v. het Gelegenheidskoor o.l.v Tineke Broers. 

Traditiegetrouw wordt deze viering voorbereid door de kerkenraad. 

In dit domineeloze tijdperk hebben Manny en Renee zich ontfermd 

over het uitzoeken van de liedjes die het Gelegenheidskoor gaat 

zingen, waarvoor onze hartelijke dank Op 24 december om 19.00 uur 

is er een kerstjongerenviering in de Rooms Katholieke Kerk van 

Westwoud. Op 24 december om 22.00 uur is de kerstnachtviering in 

de Protestantse Kerk van Hoogkarspel, voorganger is Esther Jeunink 

van het straatpastooraat in Hoorn. Muzikale medewerking wordt 

verleend door Margaret Mathot fluit, Koos Teekens orgel en Hedwig 

Brieffies harp. 

Hedwig is harpiste bij het Noord-Hollands jeugdorkest 

Op 31 december om 19.00 uur is er een oecumenische vesper in de 

PKN kerk van Westwoud.  

O 

K 
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Ik wens u allen gezellige kerstdagen en veel heil en zegen in het 

nieuwe jaar. 

 

Tineke Hupkens 

 

Nieuwe kerkrentmeester. 

 

andaag ben ik tijdens de kerkdienst  

officieel door ds. Haandrikman  

geïnstalleerd als kerkrentmeester. Bij deze 

gelegenheid heb ik mijzelf voorgesteld aan de 

aanwezige leden. Hierbij heb ik de volgende 

informatie gegeven. 

 

Ben geboren in IJmuiden( gemeente Velsen). Mijn grootouders zijn 

echte Westfriezen, nl. geboren in Hoogkarspel en Lutjebroek. Heb 

hier op jonge leeftijd regelmatig gelogeerd vooral bij familie. Na 

mijn diensttijd in 1972 begonnen als waarnemend hoofd van de 

Openbare Lagere School( tweemansschool). Later directeur 

geworden van basisschool 

Om de Noord en uitgegroeid tot een school met 11 groepen. Ook nog 

tijdelijk in Westwoud gewerkt als locatieleider. Als groepsleerkracht 

mijn ruim 40-jarige carrière  hier afgesloten. Ben 28 jaar raadslid 

geweest, een zelfde periode als bestuurslid van Kinderhuis de 

Schuilhoeve te Grootebroek en een aantal jaren voorzitter van de 

ANBO. 

In het verleden nog diverse bestuursfuncties gedaan. Nu als 

vrijwilliger werkzaam  bij het Skitteljacht alhier. 

 

                                                                             Peter Keersemaker 

Diaconieuws 

 

ls u dit leest is het alweer Advent. Tijd van bezinning. Van 

voorbereiding op de komst van een Kind, dat de mensheid in 

beroering zal brengen. We gaan van donker naar Licht, vanuit alle 

V 

A 
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windstreken. Hopend op het wonder van Licht. Wachtend op dit 

geschenk aan de wereld. Namens de diaconie daarom onderstaande 

liedtekst, geschreven op de prachtige melodie van Amazing grace. 

 

 

WIJ WACHTEN JOU  Wilma van Ophem 

 

... Wij wachten jou, Immanuel, 

al dwalend in de nacht, 

doch in de schoot van ons bestaan, 

wordt stil jouw komst verwacht...  

 

... Jouw komst verwacht, Immanuel, 

't gerucht komt al op gang, 

opnieuw krijg jij betekenis, 

daarom, wacht niet te lang... 

 

... Wacht niet te lang, Immanuel, 

jouw waarheid wordt van kracht, 

hoe groots, hoe puur, moet liefde zijn,  

dat God jou heeft bedacht... 

 

... Jou heeft bedacht, Immanuel, 

als Zijn gebaar van trouw, 

Om zo, in jou, bij ons te zijn, 

dus kom, wij wachten jou... 

 

 

 

 

Collecte diaconie 

 

9 December Inloophuis Pisa. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI27ubr5_JAhWGcQ8KHe4kA70QjRwIBw&url=http://www.symbolischschikken.nl/symbolisch-schikken/bronnen/&psig=AFQjCNGhps8K1fp14MGm0xoyKWR49plmSA&ust=1448121509909147
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nloophuis Pisa is een ontmoetingsplaats voor mensen met kanker 

en voor hun naasten. Pisa betekent: Praten, Informatie, Steun, 

Aandacht.  

Het bezoek aan het inloophuis is kosteloos de drempel is laag, dus 

stap gerust eens binnen. Verdere informatie: www.inloophuispisa.nl  

 

3e Adventszondag - Licht voor weeskinderen in Oekraïne 

Zondag 16 december 

eel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in 

Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten. Zo ook in het 

stadje Vynnyky. Het personeel van het staatsinternaat voor basis- en 

middelbaar onderwijs had moeite met de minimale voorzieningen 

voor de kinderen: het eten was ongezond, de medische zorg was 

slecht en het personeel was onverschillig ten opzichte van de 

kinderen. Via het project School van onze Dromen willen we deze 

kinderen een hoopvolle toekomst geven. De personeelsleden leren 

hoe ze liefdevol kunnen omgaan met de kinderen en hun sociale- en 

gedragsproblemen. Het gebouw wordt opgeknapt tot een veilige, 

schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.  

 

 

4e Adventszondag - Licht voor vluchtelingenkinderen in 

Myanmar 

Zondag 23 december 

n het noordoosten van Myanmar zijn ruim vierduizend Kachin, een 

christelijke minderheid, op de vlucht geslagen. Hun dorpen zijn in 

brand gestoken en er zijn gevechten tussen het leger en christelijke 

rebellen. Daarmee komt hun aantal op 120.000 gevluchte Kachin. 

Duizenden vluchtelingen zitten klem in de jungle. Ze hebben geen 

medicijnen en voedsel. Veel van hen zijn gehandicapten, vrouwen en 

kinderen. Jongeren zien geen toekomst en grijpen naar drugs. Kerk in 

Actie wil deze kwetsbare groepen ondersteunen en hen een 

lichtpuntje geven in deze donkere situatie. Doet u mee? 

 

Kerst - Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon 

I 

V 

I 
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Dinsdag 25 december 

e Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem 

gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het 

land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als 

Turkije. Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme 

armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT 

Alliance netwerk kerken en kerkelijke 

organisaties in Libanon en Jordanië. Zij 

delen voedselpakketten uit en helpen 

ontheemden bij het zoeken naar onderdak 

en werk. Ook zorgen deze kerken en 

organisaties dat vluchtelingenkinderen 

onderwijs volgen en bieden zij 

psychologische hulp. Verder delen zij 

medische- en hygiënepakketten uit en 

verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.  

 

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk 

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. 

Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een 

financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo 

blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema 

voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode 

loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019. 

 

D 
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Voor u gelezen en geselecteerd 
 

 

Bericht uit de ‘TussenVoorziening’ in Eelde  

(waar INLIA statushouders op weg helpt in hun nieuwe leven in 

Nederland) 

 

Keer op keer dompelt hij haar onder water 

 

ij toont een foto van zijn kinderen. Trots. Hij kijkt er zelf ook 

even naar. Naar zijn drie zonen en zijn dochter. Zijn prinsesje. 

Zes jaar oud is ze op deze foto; ze blikt met grote ogen de camera in. 

De foto is van vóór de bominslag. Van vóórdat ze in brand kwam te 

staan. Zijn vrouw raakt het scherm even aan. Hij verbijt zijn tranen. 

 

Hier in de TussenVoorziening in Eelde, waar INLIA vluchtelingen 

die in Nederland mogen blijven op weg helpt in hun nieuwe bestaan, 

H 
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zijn Ibrahim en Aïsha ver weg van het oorlogsgeweld in Syrië. Ver 

weg van de oorlog die hun kleine meisje zo heeft verminkt. Maar ook 

weer niet. 

 

Ze leeft nog, goddank, ze leeft nog. Hun mooie, lieve, speelse 

dochter. Hun verminkte dochter. Ibrahim heeft haar keer op keer in 

water moeten onderdompelen om de vlammen te doven. Er sloeg een 

raket in en toen stond ze in brand. Haar broertje deels, zij helemaal. 

Benen, lijf, armen, hoofd, gezicht.  

 

“Mijn vrouw en ik waren bezig ontbijt te maken, in Idlib. We 

hoorden geen vliegtuigen, anders waren we wel gaan schuilen. Twee 

van de kinderen speelden buiten. Layla en Karim. Als uit het niets 

hoorden we een klap, een inslag. Ik rende naar buiten en zag hen 

branden.”  

Chemische wapens? Wie zal het zeggen. “De buren waren dood. Ik 

heb mijn kinderen in een watervat gedompeld. Het vuur ging maar 

niet uit.” Hij moet zijn dochter aan haar enkels vasthouden en steeds 

weer onderdompelen. Uiteindelijk doven de vlammen.  

 

Op de Eerste Hulp peuteren artsen de kledingresten uit de verbrande 

huid van zijn dochter. Ze heeft een injectie gekregen om de pijn te 

stillen, maar ze schreeuwt het uit. Nog hoort hij haar gillen. In Idlib 

kunnen ze verder niets voor beide kinderen doen. 

Het gezin mag van de vechtende partijen door naar een ziekenhuis in 

Turkije. “Eigenlijk mocht er maar één ouder mee, maar wij hebben 

toestemming weten te krijgen om als gezin te gaan.” Aïsha glimlacht 

naar haar man. Dit is een team, dat zie je.  

 

In Turkije worden Karim en Layla geopereerd. Maar de medici 

maken een blunder. Daardoor zal de huid rond Layla’s ogen, neus, 

mond en oren huid niet meegroeien terwijl zij groeit. Ze kan niet 

ademen door haar neus, die is bedekt. Als vader Ibrahim haar iets wil 

laten zien, blijkt ze niets meer te kunnen zien. Hij schrikt zich rot. 

Operaties aan haar ogen verhelpen de blindheid, maar de andere 
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problemen verergeren. Het meisje is in zichzelf gekeerd, boos, 

onhandelbaar. 

 

Via facebook ontdekken Ibrahim en Aïsha dan de Amerikaanse Burnt 

Children Relief Foundation; een organisatie die behandeling in de VS 

regelt en ook overtocht en verblijf daar financiert. Ze mailen en 

zowaar: Aïsha mag met Layla en Karim naar Galveston, Texas. 

Ibrahim en de andere twee zonen moeten in Turkije blijven - de 

Amerikaanse autoriteiten laten geen hele gezinnen overkomen. Stel je 

voor: dan willen ze misschien blijven. 

 

In Galveston ziet Layla ook een psycholoog. Die zegt: ze moet tussen 

de operaties door naar school, doen als alle andere kinderen. De juf 

en de klas heten Layla welkom. Juf geeft haar dagelijks een knuffel, 

klasgenootjes nemen haar op. Foto’s tonen het verminkte meisje 

poserend als ieder meisje van die leeftijd. Hoedje op, hoofd schuin, 

hand in de zij, smile. “Haar mentale staat ging van onder nul naar 

100”, zegt Aïsha.  

 

De professoren in Galveston maken een behandelplan tot Layla’s 

achttiende. Het kan nog goed komen. Aïsha wil daarom asiel 

aanvragen in de VS. Maar ondertussen is Donald Trump aan de 

macht gekomen. Ze worden van het ene moment op het andere het 

land uitgezet. Terug naar Turkije, terug naar af. De behandeling van 

Layla en haar broertje stopt abrupt.   

 

Binnenkort volgt het tweede deel van het verhaal van Ibrahim, Aïsha 

en hun kinderen. Dan leest u hoe het verder gaat; hoe het gezin naar 

Nederland reist en of daarmee de behandeling van Layla goedkomt. 

Let wel: de strijd van de ouders om hun meisje te helpen, is nog niet 

voorbij!  

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTo5zEtujeAhVN66QKHfAkAYEQjRx6BAgBEAU&url=http://kleurplaten-volwassenen.com/kerst-kleurplaten/&psig=AOvVaw2XLKWhsaN_Z0IDiqTuPCiP&ust=1542990674034720
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Kerstmis 

 

In het midden van de winter 

staat de oude stal wijd open,  

engelen en dieren houden wacht: 

een os en ezel, een kip en zelfs een 

pauw… 

 

Herders, onverwacht, door engelen 

gewekt,  

gewone mensen net als jij en ik 

gaan op zoek naar licht,  

ook in de late uren van de nacht. 

Ieder, man of vrouw, 

heeft blij het Kind iets meegebracht: 

een brood, wat eieren en pap 

voor Gods nieuwe leven. 

 

     En waar staan wij? 

     Wat bied jij aan?  
     Wat zal ik geven? 

 

Het Kind laat ons niet eerder gaan 

tot zίjn Licht op ons valt 

en wij gezegend 

voor hem staan. 

 

Ons wordt alleen gevraagd, 

-net als de herders toen- 

dat licht, dat nieuwe leven 

aan ieder die wij zien 

van harte door te geven 

 

Felicia Dekkers 

De werkgroep voor Liturgie Heeswijk 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq_efByq_QAhUCqxoKHfhGC8QQjRwIBw&url=http://www.kerstplaatje.com/&psig=AFQjCNE1HrJE678nrMt8jCoEoPO3Omwtlg&ust=1479464928855305
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiyq-jlzureAhXFgM4BHbb8AGAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kids-n-fun.nl/kleurplaten/bijbel-kerstverhaal&psig=AOvVaw3aepQ8DfPsArk5J91Q8q8m&ust=1543065600532756
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Andijk zingt naar de Kerst met EDOZA op 15 december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

p zaterdag 15 december 2018 is er vanaf 19.30 uur ‘Andijk zingt 

naar de Kerst’. Een groot advents/kerstconcert met 

medewerking van het befaamde Interkerkelijk Mannenkoor Edoza uit 

Sneek o.l.v. Jan Hibma. Daarnaast is er samenzang van bekende 

traditionele kerstliederen en vormt het zo een mooi geheel. Niemand 

minder dan Dirk Out (orgel), Hugo van der Meij (vleugel) en Erica 

Vogel (fluit) komen de begeleiding van de koor- en samenzang 

verzorgen en verzorgen ook instrumentale solo’s. Het wordt een 

fantastisch kerstconcert!   

O 
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Het concert in de Gereformeerde 

kerk aan de Middenweg 4 te Andijk 

begint om 19.30 uur, de toegang 

online is € 13,00 via 

www.zingenenzo.com – kinderen 

t/m 15 jr. € 5,00 Kaarten zijn 

voorafgaande aan het concert in de 

kerk verkrijgbaar à € 15,00. De kerk 

is open vanaf 19.00 uur. Na afloop heeft het koor weer echte Friese 

Suikerbroden in de aanbieding voor € 4,50 per stuk (ten bate van het 

koor). Verdere info: www.zingenenzo.com 

 
 

 

Aarnoud de Groen, orgelconcert op 13 januari 2019  

in de Hervormde kerk te Venhuizen 

 

arnoud de Groen (Den Haag, 1971) ontving op 9-jarige leeftijd 

zijn eerste orgellessen. Op 12-jarige leeftijd werd hij benoemd 

tot kerkorganist in Rijswijk (ZH). Zijn debuut als concertorganist in 

1984 bestond uit een serie concerten op het orgel van de Dorpskerk te 

Pijnacker. In 1985 werd hij toegelaten tot de gecombineerde 

opleiding school en muziek aan het Koninklijk Conservatorium te 

Den Haag. Aan dit instituut heeft hij bij Rienk Jiskoot zijn 

beroepsopleiding gevolgd. 

Vervolgens was Ben van Oosten 

voor enige tijd zijn leermeester. In 

1990 volgde zijn benoeming als 

organist van de Julianakerk te Den 

Haag. Hij volgde daar de organist Jan 

van Weelden op en kreeg de 

beschikking over het prachtige 

drieklaviers Vierdag-orgel. Zodoende 

kon hij zijn les- en concertpraktijk 

uitbreiden. Wegens sluiting van de 

A 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixgrjb1a_QAhUHOhoKHYk0CQkQjRwIBw&url=http://www.universdecopil.ro/colindatori-de-craciun-in-imagini-si-planse-de-colorat.html&psig=AFQjCNGFV9jea6h9RlR1tcKfLjo0pjG9lA&ust=1479467897787848
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4n-aq1q_QAhVI0xoKHS_ZApcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/368169338262123877/&psig=AFQjCNHGsX9eOuRBvOFX1dYLWFa57Sq_ug&ust=1479468078928256
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Julianakerk in 1997, is hij – samen met zijn orgel – verhuisd naar de 

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

concertorganist werkzaam is.  

Aarnoud de Groen betreedt met zijn concertprogrammering niet 

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

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

maar dikwijls spectaculaire orgelwerken op zijn concerten te horen. 

Op youtube is hij veelvuldig in de publiciteit als Bach-vertolker op 

zijn Vierdag-orgel. Deze uitvoeringen zijn ook in het buitenland niet 

onopgemerkt gebleven. Zo was hij in 2010 te gast op een Fins 

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

recentelijk speelde hij weer in Scandinavië. Tevens is hij bij 

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

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

Ook speelt hij op concerten als begeleider van koren.  

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

toegang is € 10-;  kinderen t/m 11 jr. € 5. Kaarten zijn voorafgaande 

aan het concert in de kerk verkrijgbaar. Verdere informatie 

www.zingenenzo.com 

 

Kopij inleveren voor het volgende Klankbord 

uiterlijk op zondag  6 januari 2019 
 

bij een van de onderstaande redactieadressen: 

 

Hoogkarspel      Ina Visser, Westerwijzend 27, tel. 0228-561222 

                          e-mail  inavisserkeep@gmail.com 

                          Loes Siedenburg, Kosterij 3, tel. 0228-562601 

                          e-mail loes.siedenburg@xs4all.nl 

Westwoud         Sipke de Vries, Witte Dam 79, tel. 0228-562574 

                         e-mail  s.devries27@quicknet.nl 

                         Joke Braas, Dr. Nuyensstr. 48, tel 0228-562321 

                         e-mail  bra-beesk@quicknet.nl            
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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.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI5L2m9q_QAhWDqxoKHRZTBioQjRwIBw&url=http://www.kiddostuff.nl/Kerst/Kaarsen/Kerst-kaars-kleurplaat-58.html&psig=AFQjCNEmqB1XFye2vS9_dmYk2g25IxJYxQ&ust=1479476486656875
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikg9KW9K_QAhVGWBoKHUeqDCoQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option%3Dcom_kleurplaatprinting%26img%3D6309%26fld%3D/Kerst/page3.html&psig=AFQjCNGIb31npeSzCvrsVRvM9Y8rDWyldg&ust=1479475951580600
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De redactie van het Klankbord 

wenst u 

gezegende kerstdagen 

 en een voorspoedig 2019 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPEL/LUTJEBROEK 

 

Kerkelijk adres:  Raadhuisplein 24a, 1616AV Hoogkarspel 

               Website:  www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

               E-mail: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 

Koster: Jos Oostermeijer en Margreet Kievit 

            Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel     tel. 06-19422730 

            koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl     

Voorzitter kerkenraad: 

              Tineke Hupkens,  

              Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel                     tel. 0228-753817  

           tinekehupkens@gmail.com 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCq8Whnp_JAhVBXg8KHQP6B0YQjRwIBw&url=http://www.toneelsteen.nl/archief/arch08.html&psig=AFQjCNG7KEvcoACjvtkPWFbWA1H4PptfHA&ust=1448116807393189
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCq8Whnp_JAhVBXg8KHQP6B0YQjRwIBw&url=http://www.toneelsteen.nl/archief/arch08.html&psig=AFQjCNG7KEvcoACjvtkPWFbWA1H4PptfHA&ust=1448116807393189
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Diakenen: 

              Marianne Soorsma, Molenstraat 7 

              1613 JX  Grootebroek                                  tel. 06-12493356  

           m.soorsma@ziggo.nl     

              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.mail@gmail.com 

Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039            

 

Ouderling-Kerkrentmeester: 

              Jaap Klasen,  

              Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel                   tel. 0228-562601 

            jaap.klasen.mail@gmail.com 

               Peter Keersemaker, Kerkrentmeester 

               Boterweid 3, 1616PG, Hoogkarspel            tel. 0228-562081 

            peterkeersemaker@live.nl 

             Financiële administratie: Jaap Klasen,  

             Kosterij 3, 1616PK  Hoogkarspel                  tel. 0228-562601                                                                    

Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160  

 

Ouderlingen: 

              Tineke Hupkens,  

              Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel                     tel. 0228-753817              

              Loes Siedenburg, scriba 

              Kosterij 3,   1616 PK  Hoogkarspel              tel. 0228-562601 

           loes.siedenburg@xs4all.nl 

 

 

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:              

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

j.hupkens@ziggo.nl                                                        06-37229429 
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KERKELIJKE ADRESSEN WESTWOUD/BINNENWIJZEND 

 

Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud 

              Website: www.pknwestwoud.nl 

              E-mail: info@pknwestwoud.nl 

Koster: Ilona en Patric de Vries             

              Dr. Nuyensstraat  26 1617 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    

 

02 dec 10.00 uur Westwoud, ds Ineke van Middendorp 

07 dec 19.00 uur Hoogkarspel, Wilma van Ophem, 

                                      meditatievesper 

09 dec 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer 

16 dec 11.00 uur Hoogkarspel, kerstzangviering,  

                                     m.m.v. de kerkenraad en  

   het gelegenheidskoor o.l.v Tineke Broers 

20 dec 10.00 uur Noorderlandhuis, oecumenische kerstviering,  

                                    ds Hanneke Borst en pastor Jules Spek,  

                                    m.m.v. het gemengd koor 

23 dec 10.00 uur Hoogkarspel, ds Koos Staats 

24 dec 19.00 uur Westwoud, kinderkerstviering, RK Kerk 

24 dec 22.00 uur Hoogkarspel, pastor Esther Jeunink, 

                                     kerstnachtviering, 

 met muzikale medewerking van  

                 M. Mathot (fluit) , H. Mathot (harp)   

                 en K. Teekens (orgel)  

31  dec 19.00 uur Westwoud, oudejaarsviering,  

                                    oecumenische werkgroep, 

 

04 jan 19.00 uur Hoogkarspel, pastor Cor van der Spek 

06 jan 10.00 uur Westwoud, de heer Cees van Lenten 

13 jan 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Jerke de Vries 

17 jan 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst 

20 jan 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw Ina Broekhuijzen 

27 jan 10.00 uur Hoogkarspel, ds Tineke van Lente 

 

01 feb 19.00 uur Hoogkarspel, meditatievesper,  

                                    Wilma van Ophem 

03 feb 10.00 uur Westwoud, de heer Siep Rienstra 
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