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Stil en glad 

 

Stil valt de waze witte vacht 

uit donk’re lucht, zo stil en zacht. 

Doet alles schoon bedekken. 

Het is zo puur, het is zo klaar 

zo zacht, zo rein zo witjes, maar……. 

ik loop te verrekken. 

 

De ijzel maakt het dorre hout  

als glaskristal, ’t hele woud 

wordt schoon als door een wonder 

zo sprookjesachtig, wonderbaar. 

Zo huiveringwekkend helder, maar…………. 

ik glij op mijn donder. 

 

En als ’t vriest bij heldere nacht 

zal spoedig vaart en plas en gracht 

bevroren zijn. De sloten 

zo kort gelee een nat gevaar 

is nu een gladde ijsbaan, maar….. 

ik krijg koude poten. 

                                                   dichter mij onbekend 
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Even voorstellen: tijdelijk predikant 

 

nige tijd geleden werd mij gevraagd om bezoekwerk te doen in 

de gemeente, nu deze vacant is. Ik kende de gemeente al wel, 

omdat ik een aantal keren voorgegaan ben in de kerkdienst. Dus heb 

ik ingestemd. 

De komende maanden doe ik 

bezoekwerk in de gemeente. 

Natuurlijk in eerste instantie bij 

mensen, die met ziekte of 

andere zaken te maken hebben. 

Maar daarnaast ga ik ook 

kriskras de hele gemeente door. 

Met wie hebt u dan te maken? 

Mijn naam is Hanneke Borst, 

geboren aan de andere kant van 

West-Friesland (Tuitjenhorn). 

Sinds bijna 30 jaar ben ik 

predikant, de laatste negen jaar 

in Enkhuizen. Sinds mei 2018 

ben ik met vervroegd emeritaat. 

Mijn man, Gerrit Boonen, en ik hebben een traditioneel zeilschip 

(van de zg. bruine vloot), waarmee we in de zomer met groepen 

rondzeilen op IJsselmeer en Waddenzee. De zomermaanden werk ik 

niet als predikant. 

Ik hoop natuurlijk dat u snel weer een eigen predikant hebt, maar tot 

die tijd werk ik met plezier in de gemeente – meestal op donderdag. 

Omdat ik in Enkhuizen woon, hoor ik niet altijd automatisch wanneer 

mensen ziek zijn of om een andere reden graag bezoek willen 

hebben. Schroom niet om contact op te nemen. 

Tel.nr.: 06 – 1444 7505 

e-mail: johanna.enkhuizen@gmail.com. 

 

                                                                             Wellicht tot ziens! 

                                                                              ds. Hanneke Borst 

E 
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Van de beroepingscommissie en de gezamenlijke kerkenraden 

 

e beroepingscommissie heeft aan de beide kerkenraden de 

voordracht gedaan om ds Henri Frölich te beroepen als onze 

nieuwe predikant. 

De kerkenraden hebben hier in een gezamenlijke vergadering 

unaniem mee ingestemd. 

Henri is 44 jaar en woont in Purmerend. Hij is getrouwd en heeft een 

dochtertje. Op dit moment is hij voor 50% predikant van de 

Purmerkerk in Purmerend en voor 50% voorzitter van de VVP 

(Vereniging voor Vrijzinnig Protestanten). Henri blijft voorlopig 

werkzaam in Purmerend en wordt voor 50% predikant bij ons.  

De werkzaamheden voor de VVP gaat hij per 1 mei beëindigen. Dit 

houdt in dat wij voor de resterende 30% een andere oplossing 

moesten zoeken en hebben gevonden. Er is met ds Hanneke Borst 

een contract afgesloten voor 20% dit komt neer op anderhalve dag 

per week. Het contract is voor minimaal twee jaar en maximaal vier 

jaar. Zij gaat bijstand in het pastoraat verlenen, voor een gedeelte 

gaat zij de Noorderlandhuisvieringen verzorgen en zij zal uitvaarten 

verzorgen. Voor deze vorm van bijstand hoeft geen 

beroepingsprocedure gevolgd te worden. 
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Gemeentevergadering 

 

atuurlijk is het belangrijk dat u als gemeente ook wordt gehoord. 

Daarom is er op 30 januari om 20.00 uur een 

gemeentevergadering in de grote zaal van de kerk in Hoogkarspel. Ds 

Henri Frölich en Ds Hanneke Borst zijn hierbij ook aanwezig. U bent 

dan in de gelegenheid om met  beide predikanten kennis te maken. 

De beroepingscommissie zal deze avond verantwoording afleggen 

over de door haar gevolgde procedure. Een uitnodiging voor de 

gemeentevergadering met daarin de te volgen procedure vindt u bij 

dit Klankbord. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te 

zijn. Ds Marius Braamse  die de beroepingscommissie begeleid heeft, 

is deze avond technisch voorzitter van de vergadering.  

 

                                                                                    Tineke Hupkens 

Lieve mensen, 

 

ooit gedacht bij het plannen van mijn pensioen dat het zo nodig 

zou zijn voor haar om de handen vrij te hebben in 2018.  

Er is veel gebeurd vorig jaar in ons leven, het snelle afvallen van 

Marleen al voor mijn afscheid eind juni. De ontdekking van de nog 

redelijk onschuldige schildklieraandoening in juli, toen de eerste 

aanwezigheid van kanker in de dikke darm en de daaropvolgende 

operatie begin september. Maar nog knapte Marleen niet op.  

Ze werd alleen maar zieker. Toen kwam aan het licht dat er een 

sarcoom, een weke delen tumor zit in haar linkerdijbeen. Na 25 

bestralingen om de tumor te verkleinen, wachten we nu op scans om 

te zien of dat het geval is. En op de operatie in het VUMC.  

In al die tijd hebben jullie bloemen gestuurd, kaarten en brieven 

geschreven met lieve, gemeende en echte woorden en wensen. Jullie 

hebben aan ons gedacht en voor ons gebeden en dat heeft ons zo goed 

gedaan. Heel erg bedankt! Als je in zo'n situatie beland als wij, is al 

die lieve aandacht een bron van kracht. 

                                                                        Liefs Marina en Marleen  

  

N 

N 



 

6 

 

Sacrale Dans  

 

Dit voorjaar zijn er weer vier avonden Sacrale Dans gepland in de 

PKN Kerk van Hoogkarspel. Sacrale Dans is een meditatieve manier 

van bewegen; het is een dans van eenvoudige, herhaalde patronen op 

meditatieve muziek. Gedragen door het ritme van de muziek, de 

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

worden we  geraakt in onze diepere lagen. 

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

van Marry Westerlaken uit Alkmaar. 

We vragen een bijdrage van € 5,-- per avond 

 

De data voor deze serie sacrale dans zijn 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. We gaan nu met elkaar 

lezen het mooie boek Robible van Inez 

van Oord. U bent van harte welkom om 

een keer te proeven of het wat voor u is. 

 

 

 

 

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. 

 
 

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 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 
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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! 

 
BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

In memoriam  Guurtje Jongert-Clay. 

 

p 6 januari 2019 kregen we het trieste bericht dat Guurtje 

Jongert was overleden. 

Guurtje is geboren in Hauwert en trouwde met Klaas Jongert uit 

Westwoud. 

Ze bouwden een bungalow aan de Wytemalaan op een stuk land van 

de kerk, waar Klaas een fruitteelt bedrijf begon. Later kocht Klaas 

deze grond van de kerk. Hier heeft Guurtje altijd gewoond, ze kregen 

geen kinderen. 

Guurtje was altijd erg betrokken bij de Hervervormde kerk van 

Westwoud. 

In 1978 kwam Guurtje in de kerkenraad als ouderling/scriba wat een 

drukke taak was. Samenvoegingen met andere kerken, 

ruilverkaveling verdeling landerijen, dominees zoeken  om het hele 

jaar rond te krijgen. Zo is ze 35 jaar met de kerk verbonden geweest. 

Toen we samengevoegd werden met Hoogkarspel en Blokker vond 

ze dat een mooie tijd. 

Ook genoot ze altijd van vergaderingen met de ruilverkaveling waar 

Arie Galis bij was, waar zij dan de notulen  van moest maken. 

Ze heeft ook nooit een vergadering overgeslagen en was zeer correct 

in haar werk. 

Helaas werd Guurtje ziek en moest 27 december opgenomen worden 

in het ziekenhuis in Hoorn.  Na onderzoek bleek het erger dan 

verwacht en overleed Guurtje op 6 januari 2019 in Hoorn. 

O 
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Ze was 1 januari 87 jaar geworden. 

We hebben afscheid van haar kunnen nemen in haar kerk waar ze zo 

veel heeft vergaderd. 

Guurtje, bedankt voor alles, namens de kerkenraad en kerkgangers, 

moge je rusten in vrede. 

                                                                                        Sipke de Vries 

 

Kinderkerstviering in de RK kerk van Westwoud. 

Thema van de dienst:  De Herberg. 

 

erstavond om 19.00 uur begon deze dienst, maar om kwart voor 

7 was de kerk al bijna vol. 

Er stond een herbergier ons te verwelkomen en  we moesten onze 

voeten vegen want de kerk was omgebouwd tot Herberg. 

K 
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De herbergier:  Ruud Veerman,  praatte alle stukjes aan elkaar en liep 

in zijn oude kloffie en op 

klompen door de kerk, 

want als er weer iemand 

aan kwam lopen stuurde 

hij hem of haar weer terug 

en zei dat de herberg vol 

was. Hij speelde zijn rol 

goed. 

Het was een hele mooie 

kerstviering waarin de 

kinderen centraal stonden 

en het kerstverhaal 

prachtig werd 

weergegeven. Ook lag er 

een echt kerstkindje op het 

stro. We hebben enorm 

genoten.  Het kinderkoor 

en het gelegenheidskoor 

zongen prachtig. Deze 

mooie kinderviering 

eindigde met een 

ontroerende solozang van Patric de Vries  

De koren waren o.l.v. Astrid Luiken en op de piano Lianne Bakker. 

De werkgroep Saskia van Buren, Atie Boekweit en Diane Huisman. 

hadden er weer veel werk van gemaakt, proficiat het was geweldig. 

                                             

                                                                                 Sipke de Vries 

Oudejaarsdienst 31 dec. In de Hervormde Kerk. 

Thema van de dienst: Tel je zegeningen. 

 

et was een heel mooie dienst, georganiseerd door de 

oecumenische werkgroep. H 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfmcqqrt7fAhUNNOwKHaOAAi4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.topkleurplaat.nl/kleurplaten-seizoenen/kerst/&psig=AOvVaw1vEfBUBM3F5PBBmYTy3Szc&ust=1547042932937725
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Het kleine kerkje was goed gevuld, nog maar tien plaatsen over.  Het 

was lekker warm en we zaten allemaal knus naast elkaar. Wat is het 

dan ook gezellig zo met elkaar het oude jaar af te sluiten. 

Het thema was: tel je zegeningen. Iedereen mocht een witte, grijze of 

zwarte steen op de weegschaal leggen. Voor iedereen was het weer 

anders hoe het jaar 2018 verlopen was. Met het prachtige koor 

EigenWijs onder leiding van Ruud Hoogenboom en pianist Hans 

Weenink hadden we een mooie sfeervolle dienst. 

Iedereen had genoten van deze oudejaarsviering en we gingen 

allemaal blij naar huis om daar de laatste uurtjes van het oude jaar 

2018 op te maken en daarna het nieuwe jaar in te drinken. 

Bedankt Elma Verhoef, Yolande de Boer, Bertie Schaper en andere 

medewerkers, het was heel mooi.  
 

                                                                           Sipke de Vries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Kerkbalans Westwoud-Binnenwijzend en Zwaagdijk 

Geef voor de kerk 

 

                                                                   Westwoud, januari 2019  

Beste mensen, 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw2rjIrt7fAhXMMewKHWHFAhYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/kleurplaten-van-oudjaar-en-nieuwjaar/&psig=AOvVaw2BSzdpEgQazt7CZQspycqi&ust=1547043036311565
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ij sturen u/jou een brief omdat u/jij ingeschreven staat bij de 

Protestantse Gemeente van Westwoud.  

De Protestantse Kerk staat midden in de samenleving en wil de 

mensen in het dorp met elkaar verbinden.  

Wij willen ieder die daar behoefte aan heeft woorden van hoop en 

liefde en ervaringen van verbondenheid meegeven en wat gedachten 

om te overwegen.  

Dat doen we onder andere door gezamenlijke vieringen in onze eigen 

kerk en in de Martinuskerk te organiseren.  De oecumenische 

vieringen die worden voorbereid door een enthousiaste groep 

vrijwilligers van de Protestantse en RK kerk zijn een succes en deze 

diensten worden dan ook goed bezocht.  

Oecumenische schoolvieringen met kinderen, directie en leerkrachten 

van de Westwijzer met Pasen en Kerst, zijn ook voorbeelden van hoe 

we in ons dorp kerk willen zijn. 

Al ruim een jaar zijn er de ontmoetingsgesprekken in de ruimte van 

Seniores Priores voor mensen bij jou uit de buurt. Ook deze 

gesprekken zijn laagdrempelig en worden met enthousiasme 

ontvangen door mensen uit Westwoud. 

Omdat we een mooi samenwerkingsverband hebben met de gemeente 

van Hoogkarspel staan alle activiteiten daar ook voor Westwouders 

open zoals de Vieringen, de Sacrale dans, leeskringen, Vrouw en 

Geloofsgroep, het Gelegenheidskoor met Kerst, verschillende 

theatervoorstellingen, concerten en maaltijden in de Herberg. 

De deelname aan deze activiteiten staat open voor iedereen, soms 

vragen we een kleine vrijwillige bijdrage. 

Daarnaast hebben we aandacht voor elkaar en zorg voor iedereen die 

bij ons hoort. Dat zijn ook de mensen van het dorp. Want de kerk van 

nu heeft geen hoge muren meer, iedereen die ons nodig heeft, mag 

een beroep op ons doen. 

 

Wij willen u ook in deze brief vragen om er bij stil te staan dat het 

kerk zijn in Westwoud berust op een kleine groep vrijwilligers die de 

diensten voorbereiden, het kerkblad verzorgen, de 
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ontmoetingsgesprekken organiseren en alle andere overige 

werkzaamheden doen. Wij zijn heel blij met deze vrijwilligers en 

zouden niet zonder hen kunnen. Mocht u het ook leuk vinden om iets 

voor de kerk te doen schroom dan niet om op de lijn te komen bij 

ondergetekenden. 

 

Na het emeritaat van onze geliefde Dominee Marina zijn er 

vergaande ontwikkelingen met het beroepen van een nieuwe 

predikant. Hiervoor zal op 30 januari 2019 om 20:00 uur een 

Gemeenteavond worden gehouden in Hoogkarspel voor alle leden 

van de Protestantse kerken Westwoud-Binnenwijzend en 

Hoogkarspel-Lutjebroek. Meer hierover kunt u vinden in dit 

klankbord. 

 

In 2019 hopen we na de verbouwing, de kerk ook meer te kunnen 

verhuren voor vergaderingen, bijeenkomsten en concerten. Een mooi 

voorbeeld was het succes van het kerstconcert van Boys Harmony 

and Soul op 14 december 2018. Hiermee kunnen we het dorp nog 

meer met elkaar verbinden, maar ook inkomsten genereren voor het 

dure kerkgebouw. Dit jaar zal namelijk ook weer verder worden 

gegaan met renovatie/verbeteren van de staat van het kerkgebouw. 

 

Met dankbaarheid stellen we vast dat veel van onze leden ons 

ruimhartig financieel ondersteunen. Tegelijkertijd constateren we  dat 

de uitgaven stijgen. 

Wij hopen dat u/jij de kerk ook in financiële zin een warm hart 

toedraagt. Wij danken iedereen voor de financiële steun van de 

afgelopen jaren. Wellicht kunt u/jij dit jaar (weer) bijdragen? 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Kerkenraad,  

 

Patric de Vries, voorzitter kerkenraad 

Margriet Struik, scriba kerkenraad 
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BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 

 
In memoriam 

 

n de afgelopen periode zijn er vier gemeenteleden overleden. 

Op 14 december is in verpleeghuis Nicolaas in Lutjebroek op 

 74- jarige leeftijd overleden Oebért Jurrian de Vries.  

In maart is hij vanuit Enkhuizen naar Het Nicolaashuis verhuisd. 

 

Op 26 december is overleden Neeltje Lena Kalkhoven de Neef. Zij is 

geboren op 16 juni 1931. Zij is in 2015 vanuit Midwoud naar het 

Noorderlandhuis gekomen. Annie van Dijk bezocht haar regelmatig.   

I 
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Reinier Frima 

 

p 1 januari 2019 is overleden 

Reinier Jan Frima. Rein is geboren 

op 26 mei 1946 in Den Haag. 

Rein had een moeilijke jeugd waar hij 

niet graag over praatte. Zijn oudere 

broertje Maarten Jan is overleden toen 

hij acht maanden oud was. Een diep 

verdriet voor zijn ouders. Dolgelukkig 

waren zij toen Rein werd geboren. Toen 

hij een jaar oud was verhuisden zijn 

ouders naar Indonesië. Na een jaar 

overleed zijn vader daar op de jeugdige 

leeftijd van 29 jaar aan de gevolgen van een hersenbloeding. Zijn 

moeder besloot om samen met Rein terug te gaan naar Nederland. 

Kapot door het verdriet van het verlies van Maarten Jan en haar man, 

kon zij niet voor Rein zorgen. Rein groeide op bij familieleden. Op 

twintig verschillende adressen heeft hij in die periode gewoond. 

Uiteindelijk was zijn moeder zover hersteld dat zij weer voor Rein 

kon zorgen. 

Op 19- jarige leeftijd ontmoette hij Hanneke in de trein. Het was 

liefde op het eerste gezicht. Bij Hanneke vond Rein zijn thuis. Samen 

gingen zij de wereld verkennen. Zij vonden elkaar in een 

gezamenlijke passie: het water en boten. Samen zeilen en later met de 

kinderen erbij, nam een grote plaats in hun leven in. Hun 

levensbootje kabbelde voort. Tot in 2005 kanker werd geconstateerd 

bij Rein. Zware behandelingen volgden. Rein vocht voor zijn leven 

en leek te overwinnen. Gewoon doorwerken tijdens de bestralingen 

kon best vond hij. 

In 2008 kwam de kanker terug: uitzaaiingen. Hij ging weer het 

gevecht aan, beter worden kon niet meer, maar het leven kon nog wel 

gerekt worden. Rein vocht weer voor het leven. In 2011, hij was 

inmiddels gepensioneerd, werd hij ouderling-kerkrentmeester want 

achter de geraniums zitten was niets voor hem. 

O 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2k9yX8uLfAhULZlAKHWWNA3sQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bewegende-plaatjes.net/galerij/plaatjes/vaartuigen/boten/yaccht.gif.html&psig=AOvVaw3g5urTPNdT-WGSlDu_ziDi&ust=1547198623042009
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Bij de eerste ambtstermijn had hij aangegeven dat hij het een jaar 

ging proberen maar bij ziekte van hem of Hanneke zou hij even 

stoppen. Dat ene jaar werden er uiteindelijk ruim vijf Tussendoor 

stoppen was er niet bij. Na vier jaar begon hij aan de tweede termijn. 

Samen met Wouter en Egbert zette hij zich vooral in de eerste termijn 

ten volle in voor de verbouw van de kerk. Eind 2015 gaf hij aan te 

moeten stoppen. De kanker was nu ver uitgezaaid, zware 

behandelingen zou hij moeten ondergaan om nog verder te leven. ‘Ik 

stop niet direct’, zei hij, ‘maar per 1 maart 2016.’ Weer ging hij de 

strijd aan, weer zware chemobehandelingen, hormoontherapie, noem 

maar op. Langzaam maar zeker ging zijn gezondheid verder 

achteruit. Vechten bleef hij, want hij wilde nog bij zijn vrouw en 

kinderen blijven. Leven wilde hij. Bewonderenswaardig was zijn 

strijd. 

In het najaar van 2018 voelde hij dat het niet lang meer zou duren. 

Op een zondagmiddag in het ziekenhuis hebben Rein, Hanneke en ik 

het draaiboek voor zijn uitvaart op papier gezet. Hij had het allemaal 

in zijn hoofd zitten. De viering stond geheel in het teken van zijn 

grote passie: het water, de zee en boten. Het was een verdrietig, maar 

ook een heel mooi gesprek. Hij vroeg me of ik ouderling van dienst 

wilde zijn op zijn uitvaart. Hanneke, de kinderen en kleinkinderen 

bijstaan als zij het even niet aankonden. Natuurlijk heb ik dat met 

liefde beloofd. Zaterdag 5 januari hebben we in een prachtige 

ontroerende viering afscheid van hem genomen en zoals ik in de kerk 

mijn dankwoord eindigde, doe ik dat ook hier. De reus van het leven 

heeft zich overgegeven aan zijn Schepper. Namens de kerkenraad 

wens ik hem een behouden vaart. 

                                                                               Tineke Hupkens   

 

In memoriam Karel Mioch 

 

p 21 december 2018 is Karel Mioch, thuis, op 90-jarige leeftijd 

overleden. 

Karel werd op 17 januari 1928 geboren in Amsterdam als zoon van 

een smid.  Hij was al vroeg erg sociaal bewogen en heeft na 

O 
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ondernemer te zijn geweest, verschillende functies op 

maatschappelijk gebied gehad. 

Hij trouwde met Tineke Lolkema die zich bekwaamde in het 

drogisterijvak. Samen hebben zij een drogisterij gehad in Amsterdam 

en in Waalwijk.  Er werden twee zonen geboren: Rob en René. Op 

latere leeftijd heeft Karel een opleiding gedaan tot geestelijk 

verzorger, hij werd godsdienstleraar en ging ook werken als 

geestelijk verzorger in verpleeghuizen. Daarnaast werd hij pastor, 

eerst in de kleine hervormde gemeente van Jisp en later in 

Wapserveen. Voordat Karel en Tineke in Hoogkarspel kwamen, 

woonden zij in Andijk en was Karel geestelijk verzorger in 

Lindendael, Hoorn.  

Muziek speelde een grote rol in het leven van 

Karel en ook in dat van Tineke.  Karel was de 

grondlegger van de ‘concerten bij kaarslicht’ in het 

mooie kerkje van Jisp. Grote namen op het gebied 

van de klassieke muziek haalde hij binnen, zijn 

netwerk was zeer uitgebreid. Tot nu toe worden 

deze concerten nog gegeven in Jisp. 

Dé grote passie van Tineke en Karel was een kindertehuis in 

Hongarije. Hiervoor hebben zij, ruim 17 jaar, ontzettend veel gedaan, 

o.a. in de vorm van het transporteren van hulpgoederen vanuit 

Nederland naar Tornanádaska in het noordoosten van Hongarije.  Een 

paar maal per jaar, tot op hoge leeftijd,  bezochten Karel en Tineke 

dit tehuis. In dit kinderhuis woonden 125 zwakbegaafde kinderen in 

de leeftijd van 6-18 jaar. Karel bracht er ook verbeteringen aan in het 

management van het kindertehuis. Voor deze verdienste heeft Karel 

een hoge Hongaarse onderscheiding gekregen. 

Toen Tineke een aantal jaren geleden ziek werd heeft Karel haar met 

heel veel liefde verzorgd, eerst thuis, later in het Noorderlandhuis en 

op het einde in het Nicolaashuis in Lutjebroek. Afgelopen zomer is 

Tineke overleden. Daarna werd het snel minder met Karel. 

Donderdag 27 december is Karel bijgezet in het familiegraf van de 

familie Mioch op de begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWmoOz8-LfAhXEbFAKHdCdAjsQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/photo_81736709_piano-muziekinstrumenten-ge%C3%AFsoleerd-op-een-witte-achtergrond-waterverf-illustratie.html&psig=AOvVaw0y4lHsXboCUeEDov8OeyeD&ust=1547198797882217
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Karel blijft in mijn herinnering als een mooi mens, met het hart op de 

juiste plaats, strijdvaardig, soms een tikje eigenwijs, scherp en helder 

van geest tot het laatste moment. 

Ik zal mijn bezoekjes aan hem missen. 

 

                                                                               Loes Siedenburg 

 

 

Van de voorzitter 

 

Terugblik 

 

e kunnen terug kijken op mooie vieringen in de 

decembermaand. Een goed bezochte kerstzangviering en een 

mooie kerstnachtviering met muzikale medewerking van Margaret 

Mathot, haar dochter Hedwig en Koos Teekens op het orgel. Esther 

Jeunink de jonge straatpastor uit Hoorn was de voorganger. Zij had 

een heel verfrissende kijk op het aloude kerstverhaal. 

 

Nieuwe predikant 

 

e beide kerkenraden zijn erg blij dat de beroepingscommissie 

erin geslaagd is een voordracht te doen voor een nieuwe 

predikant. Bij dit Klankbord vindt u de uitnodiging voor de 

gemeenteavond op 30 januari om 20.00 uur in de kerk van 

Hoogkarspel. 

 

Gebruik kerk 

 

e afgelopen periode hebben wij van vier gemeenteleden afscheid 

moeten nemen wegens overlijden. Dit riep bij mij de gedachte 

op dat er bij een overlijden altijd een afscheidsviering in de kerk 

gehouden kan worden. U kunt er voor kiezen om een 

afscheidsviering in de kerk te houden en alleen voor de crematie naar 

een rouwcentrum in de omgeving te gaan. Dit geldt ook voor een 

W 
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begrafenis. Eerst de afscheidsviering in de kerk en daarna de 

begrafenis. Er kan gelegenheid tot condoleren gegeven worden op de 

dag van het afscheid of in de dagen daarvoor. Voor gemeenteleden  is 

het gebruik van de ruimtes in de kerk gratis. Uiteraard moeten 

consumpties wel worden betaald.  

 

Kerkbalans 2019 

 

ij dit blad vindt u de envelop voor de actie kerkbalans, deze 

loopt dit jaar van 19 januari t/m 2 februari. Het thema is ook dit 

jaar weer ‘Geef om je kerk’ . De dames/heer van de bezoekersgroep 

komen uw antwoord ophalen. Wij hopen dat u ook dit jaar weer 

meedoet. Een verzoek is om te bekijken of uw bijdrage wat verhoogd 

kan worden. Natuurlijk zijn we met iedere gift blij maar de realiteit is 

dat het aantal leden door natuurlijk verloop krimpt en er weinig 

nieuwe aanwas is. De lasten van het gebouw blijven hetzelfde en 

stijgen zelfs iets. Van harte beveel ik de actie weer bij u aan.  

 

                                                                                   Tineke Hupkens 

   

 Collectes diaconie 

 

Zondag 20 januari De Regenbooggroep 

 

ijna 40 jaar geleden ontfermde dominee Wouters zich over 

verslaafde dakloze jongeren in het Vondelpark in Amsterdam. 

Dit was het begin van de Regenbooggroep, die nu zo’n 20 

vestigingen in Amsterdam telt. De groep gaat er van uit dat ieder 

mens de moeite waard is en zij stimuleert de mensen om samen met 

B 

B 
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20 

 

vrijwilligers zelf weer vorm aan hun leven te geven. Maar hier is 

uiteraard ook geld voor nodig. 

 

Zondag 27 januari Stichting Koningskind Suriname 

 

e stichting Koningskind in Suriname is een christelijke 

organisatie met het doel om kansarme weeskinderen een veilig 

onderkomen te bieden in een familie- of gemeenschapshuis, zodat het 

kind zich kan ontplooien in een klimaat van liefde en geborgenheid. 

Help de stichting de dromen van de kinderen uit te laten komen. 

 

Zondag 17 februari Stichting Kartini 

 

tichting Kartini ondersteunt kansarme kinderen in en om de stad 

Malang op Java. Zij doen dit met name om kinderen in staat te 

stellen naar school te gaan, immers lezen en schrijven is de basis voor 

een betere toekomst. Op het ogenblik worden zo’n 400 kinderen 

ondersteund. De stichting kent twee teams: Een in Indonesië en één, 

hier in West-Friesland die met name de fondsenwerving verzorgt. 

 

Zondag 24 februari Hart voor kinderen 

 

tichting Hart voor Kinderen heeft tot doel om 

wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen in 

zeer moeilijke levensomstandigheden kansen te 

bieden op een beter leven. Dit doet de stichting 

door middel van het incidenteel bieden 

van noodhulp en het structureel bieden van 

onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing in een 

gecreëerde gezinssituatie. Kinderen worden zo opgevangen in 

gezinnen, die door Hart voor kinderen worden gesponsord. 

D 
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VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 

 

Kleine gemeente, lichtere structuur? Denk met ons mee! 

 

aar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, ben Ik in hun 

midden’, zegt Jezus. Nu de kerk op veel plaatsen krimpt, is 

het een tekst die bemoedigt. Het zit ’m niet in de aantallen. Maar 

minder mensen betekent ook: minder mogelijkheden om van alles te 

ondernemen. 

 

De kerk vergadert veel. Wellicht zou dat minder kunnen. 

Kerkenraden, commissies, procedures, ze zijn er niet voor niets. Maar 

als er minder mensen zijn die een taak op zich nemen, komt de last 

op een beperkt aantal schouders. ‘Het zijn vaak dezelfden’, hoor je 

dan. ‘Waar blijven anderen, en vooral: de jongeren?’ Jonge mensen 

hebben vaak geen zin in de manier van organiseren die we in de kerk 

hebben bedacht. Ze organiseren zich informeler, via 

whatsappgroepen. Notulen schrijven? Je spreekt gewoon af wie wat 

doet en klaar. 

 

Lichte structuur 

Ooit begon de kerk met een kleine groep. In 

huisgemeenten kwamen mensen samen om 

te luisteren naar onderwijs, te bidden en de 

maaltijd te delen. Kleine groep, lichte 

structuur. Nu de kerk kleiner wordt, wordt de 

behoefte aan zo’n lichte structuur groter. 

Pioniersplekken die uitgroeien tot een zelfstandige 

geloofsgemeenschap passen niet goed in de vormen die de kerkorde 

biedt. Daarom zoeken we naar nieuwe structuren. Niet om mensen in 

te kapselen, maar juist om ze ruimte te geven. In verbondenheid met 

de Protestantse kerk, dat wel. De vraag naar organisatievormen lijkt 

saai en theoretisch, maar heeft wel degelijk te maken met de kern van 

kerk-zijn. Wat is er nodig om kerk te zijn? Wat maakt een kerk echt 

‘W 
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‘kerk’? Twee of drie die in Jezus’ Naam bij elkaar zijn? Doop? 

Avondmaal? Woord, gebed en lied? Het daagt ons uit steeds weer na 

te denken over het wezen van de kerk. 

 

Conceptnota 

Pioniersplekken zijn vaak klein, gemiddeld veertig mensen. Als ze 

groeien, ontstaat de behoefte aan een zelfstandige plek binnen de 

Protestantse Kerk. Moet dan een complete kerkenraad worden 

geïnstalleerd? Kan het lichter? Of stel, je bent nog maar met tien 

mensen overgebleven in de plaatselijke gemeente. Wat ga je doen? 

Jezelf opheffen, omdat je geen kerkenraad meer kunt vormen? Of 

doorgaan in één of andere vorm? Een boeiende vraag, ook voor 

gemeenten die veel groter zijn, omdat de vraag je terugwerpt op de 

kern. Wat kan ik niet missen aan ‘kerkgemeenschap’, hoe ziet een 

‘kerngemeente’ eruit? Het kan iedere gemeente helpen om te 

schrappen in de hoeveelheid activiteiten. Lichter worden. Daar is het 

afgelopen jaar intensief over nagedacht in de synode en met allerlei 

groepen in het land. Pioniers, deskundigen uit de breedte van de kerk 

en predikanten. Lees hier de conceptnota Mozaïek van Kerkplekken. 

Dit stuk is overgenomen van de website van de PKN 

 

 

 

 

Naar een nieuwe aarde Mondiale psalm 

 

De aarde is als een huis, 

met zorg door u gemaakt, 

door u ontworpen. 

Ze biedt onderdak 

aan alle mensen, 

al die verschillende volken, 

die haar bewonen. 

Ze is al eeuwenlang de plek 

waar alles wat leeft, thuishoort. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0sMH6huPfAhUEaFAKHfeVCKkQjRx6BAgBEAU&url=http://bouwkunst.archidev.info/tag/kleurplaat-vogels/&psig=AOvVaw00-Ro5VbWSkm5mcTjnUK3P&ust=1547204093737767
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Kom mee, laten we 

dat uitgewoonde huis 

bewoonbaar maken. 

Laten we samen  

de beschadigingen 

van het verleden herstellen, 

de scheuren dichten,  

de rotte plekken vervangen 

en repareren wat kapot is. 

 

Laten we kijken 

of het fundament 

wel sterk genoeg is. 

Of het ons dragen kan  

door de komende eeuwen. 

Laten we vernieuwen 

wat verouderd is 

en wat waardevol is, 

beschermen en versterken. 

 

Kom mee, laten we 

samen vrede stichten 

binnen haar muren. 

Laten we de deur 

wijd openzetten, 

zodat niemand zich 

buitengesloten voelt.                    Uit : Stroom van Hoop 

                                                      Greet Brokerhof-van der Waa 

En laten we God vragen 

of hij bij ons wil wonen 

en onder ons wil zijn. 

 

                                   

   Laten we samen vrede stichten… 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4pY65iuPfAhWCLVAKHcBxBn8QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.pinterest.com/pin/538250592942361412/&psig=AOvVaw1fNSStCafWzyCdGaaEpO2V&ust=1547204886102157
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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  24 februari 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     

        

 

 

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 

Diakenen: 

              Marianne Soorsma, Molenstraat 7 

              1613 JX  Grootebroek                                  tel. 06-12493356  

           m.soorsma@ziggo.nl     
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              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    

 

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 

10 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henk Reefhuis 

17 feb 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw Arja Kraal 

24 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Luuk van Loo,  

                                   m.m.v. Koor Echo 

 

01 mrt 19.00 uur Hoogkarspel, oecumenischewerkgroep, 

                                    wereldgebedsdag 

03 mrt 10.00 uur Westwoud, mevrouw B. Jonker 

10 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke Borst,  

                                    m.m.v. gospelcombo 

17 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, de heer C. van Lenten 

21 mrt 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst 

24 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Louise Kooiman,  

                                    m.m.v Combo Kitchenware 
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