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Liefde is licht, opnieuw geboren 
 

liefde is licht, opnieuw geboren, 

wakker uit nacht en eenzaamheid; 

liefde wil strelen niet verstoren 

hunkering naar geborgenheid. 

Liefde heeft handen, ogen, oren 

zo open als de dageraad: 

liefde heeft nooit de hoop verloren- 

liefde leeft langer dan de haat. 

 

Liefde is licht, laat zich niet vangen, 

komt door gesloten deuren heen, 

biedt aan de woede beide wangen,  

breekt harten harder dan een steen.  

Liefde kan legers overwinnen, 

springt hoger dan de hoogste muur, 

blust, door de vijand te beminnen, 

haarden van hoog oplaaiend vuur. 

 

Liefde is licht, uit Hem geboren 

die zelf de bron van liefde is; 

hij heeft zijn kind aan ons verloren, 

Pasen schrijft zijn geschiedenis. 

Laat dan uw ziel in zonlicht dopen; 

weg boze dromen-wees gerust! 

Boven mij gaat de hemel open: 

Gods liefde die ons wakker kust. 

 
tekst André Troost  

melodie Gerrit ’t Hart  

Lied 636 Uit het Liedboek 
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Een nieuw begin 

 

e leven toe naar Pasen. Als ik dit 

schrijf zitten we midden in de 

veertigdagentijd. Een tijd van bezinning, een 

tijd van toeleven naar Pasen maar ook een tijd 

van een nieuw begin. We kijken met z’n allen 

uit naar de lente. De natuur komt weer tot 

leven, we gaan weer vaker naar buiten en 

genieten van de zon die zich soms al 

schuchter laat zien en voelen. Een mooie tijd 

vind ik dat. Voor mij wordt de komende tijd ook een tijd van 

verandering en dus ook letterlijk een nieuw begin. Al jaren werk ik 

voor de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland 

en dat heb ik met veel plezier gedaan. Vanuit die hoedanigheid kwam 

ik ook een of twee keer per jaar in Hoogkarspel of Westwoud om 

voor te gaan in een dienst. En dat waren altijd fijne gastvrije 

momenten. Om een lang verhaal kort te maken: vanuit die contacten 

is uiteindelijk ook de basis ontstaan om samen verder te gaan. In mei 

neem ik afscheid van de VVP en op 12 mei zal ik bevestigd worden 

als predikant van Hoogkarspel en Westwoud. Daarnaast blijf ik ook 

predikant van de Purmerkerk in Purmerend. Beide dus voor de helft 

van mijn werktijd. Dat zal natuurlijk nog wel even passen en meten 

zijn qua tijdsindeling maar daar komen we vast samen wel uit. Ik heb 

veel zin om te beginnen met deze nieuwe stap! De eerste 

kennismaking met de gemeente in de gemeentebijeenkomst van 30 

januari hebben wij in ieder geval al als heel positief ervaren! Voordat 

ik begin in Hoogkarspel en Westwoud wil ik graag op een goede 

manier afscheid nemen van de VVP. En eerst leven we ook nog toe 

naar Pasen, het hoogtepunt van het kerkelijk liturgische jaar. Een 

feest van hoop! Ondanks alles wat er soms misgaat in de wereld 

willen we vast blijven houden aan de hoop die in ons is. Ik wens u 

gezegende paasdagen en alvast graag tot ziens! 

 

                                                                                 Ds. Henri Frölich 

W 
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Sacrale Dansavonden najaar 2019  

 

e data voor de sacrale dansavonden in het najaar zijn al bekend. 

Dit zijn de donderdagavonden op:  

17 oktober 

31 oktober 

14 november 

28 november 

 

De vier avonden vinden plaats in de kerkzaal van de protestantse kerk 

in Hoogkarspel.  

We beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. De avonden 

staan onder leiding van Marry Westerlaken. 

Er wordt een bijdrage gevraagd van vijf euro per avond.  

U kunt gerust eens komen kijken of het wat voor u is! 

 

                                                                                   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 lezen nu het mooie 

boek “Rebible” van Inez van Oord.  

U bent van harte welkom om een keer 

te proeven of het wat voor u is. 

De eerst volgende keer is op vrijdag 12 april 

 

 

 

D 

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. 

 

 

Verslag van de gemeentevergadering van de kerkenraad van 

Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud-Binnenwijzend 

30 januari 2019 

in de kerkzaal van de protestantse kerk van Hoogkarspel 

 

Aanwezig zijn: 

 56 gemeenteleden/gastleden, inclusief 

beroepingscommissieleden 

 Ds Marius Braamse: avondvoorzitter 

 Ds Tineke van Lente: consulente 

 Ds H. Frölich en echtgenote 

 Beroepingscommissieleden: Ina Visser, Tineke Hupkens, 

Jaap Klasen, Joke Braas, Sipke de Vries 

Afwezig zijn: Margriet Bakker-Struik, Atie Boekweit (beiden lid van 

de beroepingscommissie) 

1. Opening door de voorzitter: Ds Marius Braamse stelt zich 

voor en heet vervolgens de aanwezigen welkom, in het 

bijzonder ds Henri Frölich en zijn echtgenote. De vergadering 

wordt geopend met psalm 111 : De Heer zorgt voor zijn volk 

(uit: Bijbel in de gewone taal) en er wordt een kort gebed 

uitgesproken. 

 Verslag van de beroepingscommissie. Tineke Hupkens 

doet als lid van de beroepingscommissie verslag van de 

D 
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weg die is afgelegd door deze commissie sinds ds Marina 

Slot op 8 februari 2017 heeft aangekondigd dat zij per 1 

augustus 2018 met emeritaat zou willen gaan tot dit 

moment van de vergadering.  

 Wat heeft de beroepingscommissie gedaan? 

o Twee leden van de beroepingscommissie zijn naar 

een Meet & Greet in Doorn geweest waaruit één 

kandidaat is voortgekomen; 

o De beroepingscommissie heeft met twee 

sollicitanten contact gehad, beiden werden niet 

geschikt bevonden; 

o Kandidaat Henri Frölich, predikant voor 50% 

werkzaam in de Purmerkerk te Purmerend en voor 

50% werkzaam als voorzitter van de VVP, gaf 

vorig jaar aan belangstelling te hebben voor de 

vacature. Zijn contract met de VVP zou in 2019 

aflopen, hij zou dus slechts voor 50% beschikbaar 

zijn voor onze gemeenten. Het predikantschap bij 

de Purmerkerk zou in 2021 aflopen;  

o Intussen was ds Hanneke Borst beschikbaar, haar 

werd gevraagd door de kerkenraden om in de 

vacante periode bijstand in het pastoraat te komen 

verlenen. Hiervoor is nu met haar een contract 

gemaakt voor 20% voor de komende twee jaar. 

Ook zal zij de vieringen in het Noorderlandhuis 

doen en uitvaarten verzorgen. 

o De beroepingscommisie heeft op 17 december 

2018 aan de kerkenraden voorgesteld (nadat ook 

de beide gemeenten hierin gekend waren) 

kandidaat Henri Frölich voor 50% te beroepen. 

Beide kerkenraden hebben dit voorstel 

aangenomen. 

2. Voordracht van de kerkenraden. Patric de Vries (voorzitter 

van de kerkenraad van Westwoud-Binnenwijzend) informeert 
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de aanwezigen dat de beide kerkenraden de voordracht van ds 

Henri Frölich van de beroepingscommissie hebben 

overgenomen. 

Aansluitend bedankt hij de leden van de commissie voor hun 

werk. 

 

 

3. Mogelijkheid tot vragen en gesprek met de kerkenraden: 

 Vraag: Hoe staat ds Frölich tegenover de 

Nashvilleverklaring?  

o Hierop zal ds Frölich later ingaan 

 Vraag: Hoe staat ds Frölich tegenover oecumenische 

samenwerking? 

o Positief 

4. Kennismaking met ds Henri Frölich. In de vorm van een 

interview wordt door Margreet Kievit een aantal thema’s met 

Henri besproken, waardoor de kennismaking met hem 

verdiept wordt.  

 De samenstelling van het gezin: echtgenote Suzan en 

dochtertje Tessa  

 Liefde voor de muziek speelt een grote rol: Henri 

speelt dwarsfluit, hij is lid van een groot Amsterdams 

harmonie-orkest. Hij heeft interesse voor klassieke 

muziek, maar ook voor moderne muziek. Henri heeft 

onlangs een pop-2000 viering georganiseerd in de 

kerk van Purmer. 

Het lied 657: Zolang wij ademhalen is een 

lievelingslied van hem; geloven kan een gevolg van 

zingen zijn. 

 Sportsman: hij heeft al 3x op de fiets de Mont 

Ventoux beklommen. Begonnen met fietsen om af te 

vallen, maar nu fietsen combineren met een goed doel! 

Fietsen is ook een meditatief gebeuren, het is ook een 

soort pelgrimstocht. 
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  Aan de hand van drietal boeken op filosofisch-

spiritueel gebied geeft Henri aan hoe hij in het leven 

staat en wat het geloof voor hem betekent. Geloven is 

een zoektocht, het draait niet om zeker weten, maar 

om er met geopende handen te zijn, op basis van 

vertrouwen, dit is moeilijk te verwoorden. 

 Een kerkgemeenschap kan een steun zijn voor mensen 

in moeilijke tijden, dit heeft hij ook persoonlijk 

meegemaakt bij het overlijden van zijn vader.  

 Compassie, ruimte, respect voor elkaar, zijn 

belangrijke woorden voor hem. Het is de kunst om 

hier elke dag mee aan de slag te gaan 

 

Vragen uit de gemeenten: 

 Houdt u van koken?: Het is niet zijn grote passie, maar hij is 

zeker geïnteresseerd in de activiteiten van de herberg. 

 Hoe ziet u de rol van de kinderen in de kerk?: Henri 

antwoordt dat hij vergrijzing ziet in deze kerkgemeenschap, 

maar is zeker bereid ruimte te maken voor kinderen in de 

vieringen. Hij ziet hoe zijn eigen dochter op een natuurlijke 

manier de bijbelverhalen leert kennen. 

 Hoe staat u tegenover de verklaring van Nashville? Hier staat 

hij zeer afwijzend tegenover. 

5. Uitslag verkiezing.  De gemeenten moeten nu antwoord 

geven op de vraag: ‘Kunt er ermee instemmen dat de beide 

kerkenraden Henri Frölich beroepen als onze predikant van 

beide gemeenten?’ 

 De aanwezigen stemmen d.m.v. het schriftelijk 

invullen van een ja of nee; 

 De telcommissie telt de 69 geldig ingebrachte 

stemmen, inclusief de machtigingen; 

 De uitslag is 100%: JA; 

 Onder applaus wordt Henri binnengehaald! 
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6. Aan u voorstellen: ds Hanneke Borst. Dit punt kan helaas 

geen doorgang hebben omdat Hanneke vanwege het niet 

rijden van de treinen niet aanwezig kan zijn op deze 

vergadering.  

7. Rondvraag: 

 Tineke Hupkens brengt de goede wensen over van ds 

Marina Slot;  

 Wanneer wordt Henri bevestigd? Dit is 12 mei of 

wellicht eerder:  in april. Dit wordt vervolgd. 

8. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering. We zingen lied 

416 uit het Liedboek: Ga met God en hij zal met je zijn. 

 

                                                         Scriba/notulist: Loes Siedenburg 

 

 

Seideravond 18 april in Hoogkarspel 

 

p Witte Donderdag, donderdagavond 18 april om 18.00 uur kunt 

u weer meedoen met de Seidermaaltijd in onze kerk. Vanaf 

17.30 uur bent u van harte welkom in de kerk.  

Zoals elk jaar willen we deze avond 

de uittocht van de Joden uit Egypte 

gedenken en het laatste Avondmaal 

van Jezus met zijn vrienden. Pastor 

Ton Heijboer is deze avond onze 

voorganger. Het thema van de viering 

is: ‘Tot uw dienst’. 

 Met elkaar eten we een aantal 

gerechten: o.a. lam, bittere kruiden en 

ongezuurd brood. Deze gerechten staan symbool voor de verlossing, 

tussen de gerechten door heffen we viermaal een beker wijn, want het 

is ook feest! 

Anima Mea zal een aantal mooie liederen ten gehore brengen. En zelf 

gaan we natuurlijk ook zingen! 

O 



 

10 

 

Wilt u meedoen aan deze maaltijd? U bent van harte welkom! 

U kunt zich opgeven tot 15 april bij Loes Siedenburg (562601 of 

0640022451) ),Tineke Hupkens (753817 of 060860984), Saskia van 

Buren (564912 of 0611483107) 

 

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

Van de voorzitter 

Gemeentevergadering 

Voor een samenvatting van de gemeentevergadering, verwijs ik u 

naar het verslag hierover elders in dit blad. 

Pasen 

Momenteel zitten we in de 40-dagen tijd. Een tijd van bezinning en 

inkeer op weg naar Pasen.  Ook dit jaar is er een Oecumenische 

Palmpasenviering op 14 april in de RK kerk van Westwoud. Op 

Witte Donderdag (18 april) is er weer een 

Seiderviering in de kerk van Hoogkarspel. U kunt 

zich hiervoor opgeven bij Loes Siedenburg tel 

562601 of bij Tineke Hupkens tel 753817. Pastor 

Ton Heijboer is de voorganger in deze viering. 

Anima Mea geeft muzikale medewerking door 

het zingen van Hebreeuwse liedjes. Op Goede 

Vrijdag  is er een Oecumenische Vesper in de 

RK kerk van Westwoud. Op zaterdag 20 april om 

10.00 uur is er een oecumenische Paasviering in het Noorderlandhuis. 

Voorgangers zijn ds Hanneke Borst en pastor Mariet Vet. Het 

gemengd koor luistert de viering met hun zang op. 1e Paasdag is de 

viering in de kerk van Hoogkarspel. In deze viering gaat ook pastor 

Ton Heijboer voor. Marleen Kunst en Mieneke Verhoef laten ons met 

hun prachtige stemmen weer genieten van mooie liederen. Voor 

verdere informatie verwijs ik u naar het artikel elders in dit blad 

Kaarten in de kerk 

De kerkenraad heeft Jannie Oudt toestemming gegeven om na de 

vieringen haar zelfgemaakte mooie wenskaarten en kleine 

https://www.topkleurplaat.nl/kleurplaten-seizoenen/kleurplaten-pasen/
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snuisterijen te verkopen. Vanaf nu kunt u deze artikelen regelmatig 

bij haar kopen. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar de diaconie. 

Een mooi gebaar van Jannie. 

Ziek en zeer 

Op het moment van dit schrijven zijn er weer ernstige en minder 

ernstige zieken in de gemeente. Wij wensen alle zieken veel kracht en 

sterkte op een soms moeilijke en lange weg. 

                                                                                     Tineke Hupkens 

 

Diaconieuws 

2019 draait op volle toeren. Tijd voor een diaconieuws. Op dit 

moment draaien we op tweederde man/vrouwkracht. Marianne moet 

het wat rustiger aandoen en daarvoor is natuurlijk alle begrip en 

meeleven. 

Maar Jaap en ik missen haar wel en wensen haar sterkte en kracht. En 

we hopen dat we haar weer spoedig in ons midden en in onze kerk 

mogen verwelkomen. Echter, alles heeft z'n tijd en plaats, zeggen 

oude, wijze woorden. En het is goed om voldoende tijd te nemen en 

te luisteren naar je hart om te helen.  

Intussen gaan alle belangrijke diaconale taken en hulpvragen door. 

Ook in onze gemeenschap is een en ander gaande aan ziek en zeer, 

aan sterven en rouw, maar ook aan vreugde en dankbaarheid rond 

verjaardagen, huwelijksjubilea en het beroepen van dominee Henri. 

Voor ondergetekende de eerste keer om als gastlid en diaken van 

deze gemeenschap betrokken te mogen zijn bij het uitbrengen van 

een handgeschreven (ja) stem. Een volmondig ja, zo bleek later die 

avond toen alle stemmen geteld waren. Een avond waaraan een 

bijzondere en waardevolle invulling is gegeven aan de kennismaking 

met ds. Henri en zijn vrouw en dochtertje. Een warm onthaal, waarin 

een kleine gemeenschap groots is. Alles heeft z'n tijd en plaats, 

zeggen oude, wijze woorden. Mogen wij daar, als gemeenschap, op 

onze eigen, unieke wijze (geloofs)waarde aan hechten en aan 

toekomst bouwen.  

                                              Namens de diaconie, Wilma van Ophem. 
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Collectes diaconie 

18 april 

Voedselbank Hoorn. 

e voedselbank West-Friesland in Hoorn helpt waar het echt 

nodig is. Zij zamelen voedsel in wat anders verloren gaat en 

zorgen ervoor dat het terecht komt bij de mensen die dit het hardst 

nodig hebben. Deze mensen zijn niet meer in staat om in hun eigen 

levensonderhoud te voorzien. 

Onze kerk doet mee door geld in te zamelen. In de hal van de kerk 

staat hiervoor een collectebus. 

 

21 april 

Kerk in Actie/Binnenland 

oe vind je werk, hoe ben je vader of moeder voor je kinderen. 

Hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via 

organisaties als Exodus en Gevangenenzorg Nederland en vele 

vrijwilligers, begeleidt Kerk in Actie naar een stabiele toekomst, 

zonder criminaliteit. Al in de gevangenis bereiden gevangen zich 

voor op de toekomst, via gesprekken en cursussen, op het nemen van 

verantwoordelijkheid. Ook werken zij aan herstel en vergeving. 

Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen 

en hun naasten bij de re-integratie. Collecteert u mee? 

 

28 april. 

Vrienden van het Noorderlandhuis 

e stichting Vrienden van het Noorderlandhuis is 24 jaar geleden 

opgericht om voor de ouderen die in het Noorderlandhuis 

wonen iets extra’s te kunnen realiseren wat niet door het reguliere 

budget gedekt kan worden. In het verleden heeft de stichting o.a. een 

beamer met scherm, een duofiets, een abonnement op Netflix 

enzovoort (mede)gefinancierd. Vaak zitten die extraatjes in kleine 

dingen, maar zijn voor de bewoners van groot belang. Er zijn vaak 

ideeën genoeg, maar die hebben uw financiële steun nodig om 

uitgevoerd te worden   

 

D 

H 

D 
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12 mei 

Bevestigingsdienst ds. Henri Frölich 

 

et doel van de collecte in deze dienst wordt bepaald door ds. 

Henri Frölich. 

  

19 mei 

Dovenpastoraat 

eder mens heeft zijn of haar geloofsvragen. Binnen de christelijke 

gemeenschap zijn er altijd mensen met gehoorproblemen. Binnen 

het dovenpastoraat zijn hiervoor speciaal opgeleide predikanten.  

De  predikanten hebben het recht om in alle kerken ambtelijk werk te 

doen, dat gericht is op slechthorende . Het interkerkelijke 

dovenpastoraat is een samenwerking tussen de Protestantse Kerk  en 

de Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland. Helpt u mee om het 

Dovenpastoraat in stand te houden? 

 

 

26 mei 

Stichting Bartimeus 

artimeus is voor alle mensen met een visuele beperking. Alles 

wordt uit de kast gehaald, om mogelijk te maken dat zij voluit 

meedoen in de samenleving. Het gaat daarbij niet om hoeveel procent 

men ziet, maar om hoeveel procent men leeft. Bartimeus is 100% 

leven. 

De medewerkers die betrokken zijn in de ondersteuning van de 

mensen die slecht  zien of blind zijn, helpen met hun kennis  in de 

vorm van nieuwe methoden en trainingen. Helpt u mee met uw gift? 

 

 

 

 

 

 

H 

I 

B 
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BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Ontmoetingsochtenden 

ntmoetingsochtenden van de kerken van Westwoud 

Voor het tweede jaar hebben we onze 

ontmoetingsochtenden gehad. Dit 

voornamelijk voor mensen boven de 70 jaar. 

Aan de hand van kaartjes konden we 

makkelijk het gesprek op gang brengen.  Het 

thema was samenleving. We concludeerden 

allemaal dat we in Westwoud mooi wonen.  

In vier maanden met vier ochtenden 11,15,12 

en 10 mensen uit de verschillende wijken. 

Een mooie opkomst. Volgend jaar hopen we met de nieuwe dominee 

Dhr. Henri Frölich weer verder te gaan.  

Graag tot volgend jaar namens Atie Boekweit, Joke Braas,  

Manny de Greeuw en 

                                        Aafke de Vries 

 

Collectes Diaconie 

7 april: Woudstappertjes 

 

e Woudstappertjes beschikt over 32 kindplaatsen. 

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt, plezier 

heeft en zich kan ontwikkelen met voldoende persoonlijke aandacht. 

De pedagogisch medewerkers leveren een grote bijdrage aan de 

ontwikkeling van peuters.  

Ieder kind is uniek en heeft zijn of haar eigen ontwikkel tempo. Om 

zich te kunnen ontwikkelen heeft een kind verzorging, geborgenheid 

en uitdaging nodig. Bij De Woudstappertjes worden er activiteiten 

ondernomen die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen zoals: 

liedjes zingen, spelletjes doen, knutselen en buiten spelen om de 

kinderen een leuke en leerzame ochtend te bezorgen. 

 

O 

D 
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5 mei: Nicoles Huiskamer 

 

icole’s Huiskamer is precies dat wat de naam zegt. De stichting 

heeft haar vestiging, opvang en verblijf in de ‘huiskamer’ van 

Nicole in Boven karspel. Waardoor het aanvoelt en er uitziet als een 

plek die beschutting en gezelligheid biedt. Hier kunnen de jongeren 

ook altijd terecht. Soms voor een praatje en soms voor hulp. De 

Huiskamer is een veilige haven waar jongeren geheel zichzelf kunnen 

zijn en even op verhaal komen. Op deze plek zijn de jongeren weg 

van de situaties waarin ze even minder functioneren en kunnen zij 

zich volledig richten op zichzelf en hun eigen ontwikkeling. De 

locatie en de bejegening is dermate laagdrempelig dat de toegang 

gemakkelijk is. De geboden opvang, begeleiding en therapie zijn 

daardoor ook het meest effectief. 

 

Lieve mensen 

 

Lieve mensen 

kijk om je heen 

De natuur is zo mooi 

om te ontdekken 

Kijk naar een kind 

en voel als een kind 

Het leven is een windvlaag;  

het is zo voorbij 

je bent hier maar voor even 

op doortocht 

naar een ander leven 

Hoe dat zal zijn, 

kan ik je niet vertellen 

dat moet je zelf voelen 

ik voel dat het daar goed is 

Dus ondanks alles  

blijf ik geloven. 

                                      Sj. de Boer 

N 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh1cmO8J_hAhWPKVAKHTDtAekQjRx6BAgBEAU&url=https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/zelf-doen/kleurplaten&psig=AOvVaw2aqjL2xJW-MVZWqNtV5DbI&ust=1553691766606959


 

16 

 

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 
 

Korte impressie van de Generale Synode op 15 en 16 november 

2018 

 

orige week sprak de generale synode over o.a. het 

geloofsgesprek, migratie (?) en huwelijk en 

levensverbintenissen.  

 

Het Eindrapport ‘Kerk 2025’ van het Generaal College voor de 

Kerkorde: de laatste puntjes worden op de i gezet. 

 

Beproeving Liedboek. Het evaluatieproces zal in de april vergadering 

met een definitief besluit worden afgesloten. 

 

Nota tijdelijke aanstellingen predikantswerkzaamheden, de 

uitkomsten zullen later duidelijk worden (te technisch). 

 

Inhoudelijke agendapunten: 

1 geloofsgesprek met de bijbel als uitgangspunt; De Bijbel in het 

Midden. Er werden echt bruikbare handreikingen voor het gesprek 

gemist, wordt vervolgd. 

 

2 gesprek over ’Mozaïek van kerkplekken’. Dit onderwerp is (ook) 

nog sterk in ontwikkeling. Een voorproefje dus. Er zijn nog veel 

predikanten huiverig voor pionieren, mede in het licht van besluiten 

over ambten, sacramenten en verbinding tussen deze nieuwe vormen 

van kerk-zijn en de vertrouwde gemeente-vorm (met uitzondering 

van het elan dat hoort bij het pionieren). Opmerking: laat 

vernieuwing niet stollen in bekende structuren! Er volgen 

gespreksavonden in diverse plaatsen in het land. 

 

V 
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3 Discussie rond Huwelijk en Levensverbintenis. Dit heeft via de 

media de meeste aandacht getrokken, en er verandert niets. De 

gemeenten gaan zelf over zegenen cq inzegenen. 

 

4 Quo Vadis, notitie over Studenten- en Koopvaardijpastoraat. Er 

wordt gekozen voor een kwalitatieve benadering, een flexibele 

organisatie en een vraag-gestuurde inzet van studentenpastores (vraag 

blijft hoe de kwaliteit wordt of zal worden gemeten 

(evaluatiecriteria?). Bekostiging blijft 20% plaatselijke gemeenten, 

80% solidariteitskas. Voor overige activiteiten kan geen beroep meer 

worden gedaan op de solidariteitskas. (verschraling!?) Vergelijkbaar 

werd besloten inzake de voorstellen voor een duurzaam 

koopvaardijpastoraat. De dienstenorganisatie zal de mogelijkheden 

onderzoeken voor samenwerking met werkgeversorganisaties, 

welzijnsfondsen die onder CAO-afspraken vallen en de Nederlandse 

Zeevarenden Centrale. 

 

 

 

 

Veertig dagen vasten. Een protestants perspectief 

 

anneer op Aswoensdag de veertigdagentijd begint, betekent 

dat al eeuwen voor veel christenen het begin van ‘de grote 

vasten’. In deze periode bereiden mensen zich voor op het komende 

Paasfeest door ‘af te zien van…’ en ‘ruimte te maken voor…’. 

 

Anno 2019 onthouden veel mensen die vasten zich van eten en 

drinken door bijvoorbeeld alcohol, vlees en/of snoep te mijden. Ook 

wordt van andere dingen afgezien: de vanzelfsprekendheid van 

uitvoerige conversaties aan tafel, roken, Netflix kijken, sociale 

media, soms ook seks. Door te vasten ontstaat ruimte voor God en de 

ander. In de eeuwen na de Reformatie nam het gebruik om te vasten 

onder protestanten af, maar sinds een paar decennia leeft juist onder 

hen het vasten weer op. Waar komt de hernieuwde belangstelling 

W 
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voor dit gebruik vandaan? En waarom zou je het doen als protestant, 

vasten? 

 

Terugkeer van een eeuwenoude traditie 

De hernieuwde aandacht voor vasten hangt samen met tenminste 

twee dingen: veranderingen in onze cultuur en veranderingen in onze 

kijk op wat geloof is in die cultuur. In onze samenleving is veel 

aandacht voor voedsel, onder andere in relatie tot onze gezondheid. 

In het streven naar ‘gezonde voeding’ en/of een gezond gewicht zijn 

diëten, vasten en kuren vandaag de dag geregelder praktijken dan in 

voorbije eeuwen. Het tijdelijk of permanent laten staan van (bepaalde 

soorten) voedingsproducten is voor veel mensen niets nieuws. Dat 

kan ook het vasten om religieuze redenen ‘gewoner’ maken. 

 

Als het gaat om onze kijk op geloof 

dan is er sinds enkele decennia in de 

liturgiewetenschap, en meer recent 

ook breder in de theologie, 

systematisch meer aandacht voor 

rituele praktijken. In een cultuur die 

sterk gericht is op ervaring, beleving 

en emotie, ontstaat (weer/meer) 

ruimte voor de opvatting dat 

christelijk geloof niet alleen of 

vooral een zaak is van het hoofd, 

maar (ook) een heel lichamelijk 

gebeuren. 

 

Dat soort aandacht heeft ook altijd 

zijn uitwerking op de praktijken van mensen zelf en zo is er voor 

protestanten nieuwe ruimte ontstaan voor rituelen, het aanhaken bij 

oude tradities en het in grote vrijheid zelf modelleren daarvan. 

Daardoor is het frame “vasten-is-voor-katholieken” wat naar de 

achtergrond verdwenen en zien we in protestantse kringen een 

terugkeer van het vasten. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ3eP08J_hAhVHaVAKHbqqAPwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.topkleurplaat.nl/kleurplaten-seizoenen/kleurplaten-pasen/&psig=AOvVaw3BcCSj-NKgemPfS8WzE85n&ust=1553692155284591
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Uitstellen van de ontvangst van goede gaven 

Eten is ‘een ding’ in de christelijke godsdienst. 

Onze omgang met voedsel en onze 

maaltijdgebruiken weerspiegelen hoe we als 

mensen omgaan met elkaar en met God. De 

Schriften staan vol verhalen van eetbaar en niet-

eetbaar voedsel, van maaltijden die gedeeld worden, van gasten en 

gastgevers, van tafelrituelen en tafelgesprekken. Vaak willen die 

verhalen uitdrukken hoe God zelf in dat voedsel en die maaltijden op 

ons toe komt en bij ons wil zijn – de maaltijd van de Heer/het 

avondmaal is daarvan bij uitstek een voorbeeld. Afzien van eten en 

drinken, en in het verlengde daarvan ook van andere dingen die we 

als vanzelfsprekend beschouwen, is daarmee ook ‘een ding’. Maar 

wat is daar de zin van? 

 

Voor een protestants perspectief op de zin van vasten neem ik mijn 

vertrekpunt bij Maarten Luther. In zijn Kleine Catechismus werpt hij 

een interessant licht op de maaltijd wanneer hij het volgende gebed 

voorstelt als onderdeel van de tafelzegen in huiselijke kring: “Heer 

God, hemelse Vader, zegen ons en deze uwe gaven die wij uit uw 

milde goedheid ontvangen. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.” 

Luther laat zien dat de gehele maaltijd een gave is die wij van God 

ontvangen. 

 

“Uwe gaven” moeten we niet te smal opvatten. Het zijn de salade en 

de pan met pasta of de schaal met dampende aardappels die 

klaarstaan op de tafel. Maar ook vallen onder die gaven de 

inspanningen van de kok die de maaltijd heeft bereid en de arbeid op 

het veld en in de fabriek die eraan vooraf ging. En ook de 

verbondenheid met eventuele tafelgenoten en alle mensen die eten is 

een gave. 

 

Anders gezegd: aan tafel wordt voedsel aan ons en worden wij aan 

elkaar gegeven als geschenk van de goede God die daarin zelf met 

ons wil zijn. Aardse goederen als gaven van God beschouwen is heel 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTwsOitKLhAhWEDOwKHcCoBS0QjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.nl/stickers/biddende-handen-49826745&psig=AOvVaw1d5BCxLgZ2_MymMijkwWl2&ust=1553779076211085
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Bijbels. In dat spoor zijn genieten van een Netflix-serie, van de 

contacten en gedachtewisselingen die sociale media je bieden, van de 

intieme gemeenschap met een ander mens, ook goede gaven van 

God. 

 

De valkuil is nu te denken dat de vastentijd geen gave is. Zoals eten 

een gave is, is niet-eten dat ook. Vasten is de herontdekking van 

(onder andere) eten als gave, als iets ‘niet-vanzelfsprekends’, door 

het ontvangen van die gave uit te stellen. Vasten is de gave van de 

voorbereiding op het feest van de opstanding, die wij in ontvangst 

nemen door ons – vanuit de vrijheid waarin God ons gesteld heeft – 

veertig dagen te onderwerpen aan het ‘afzien van…’. 

 

Telkens wanneer in een vrij ogenblik je hand naar je smartphone 

neigt om je timeline te checken en je die handeling uitstelt, telkens 

wanneer je normaal gesproken bij de koffie de koektrommel zou 

openen maar die nu dichtlaat, breng je je de komst van dat grote feest 

te binnen. Door te vasten worden we onderdeel van de wereldwijde 

gemeenschap van mensen die door te vasten heel lichamelijk ruimte 

maken voor God in hun leven en zich bewust voorbereiden op het 

feest van God die zichzelf steeds opnieuw aan wil schenken. 

 

Vasten én bidden 

Vasten schept ruimte voor verlangen naar 

het grote feest. In de ruimte van dat 

verlangen kan gebed opkomen en tijd en 

aandacht voor de naaste. Verschillende 

Bijbelse verhalen vermelden al het 

samengaan van vasten en bidden. In dat 

spoor vieren veel kerken in de veertigdagentijd doordeweeks (want 

zondag is een feestdag, geen vastendag!) extra vespers of andere 

vormen van getijdengebed. 

 

Dat bidden kan ook persoonlijk en op eenvoudige manieren 

vormgegeven worden: door het gebruik van 

https://www.pinterest.com/hennyvdstelt/bijbelquilts-plaatjes/
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veertigdagenscheurkalenders, apps, dagelijkse vastene-mails, 

meditatieve boekjes – er is allerlei materiaal in omloop dat in de 

vastentijd kan helpen de aandacht te richten op God en elkaar. Dat is 

uiterst behulpzaam (zolang je je er niet door laat overspoelen): het 

verlangen en de ruimte die door vasten ontstaat, wil worden 

gekoesterd als een gave van God zelf. 

 

                                                                

Dr. Mirella Klomp 

                                                                

Liturgiewetenschapper 

 

 

 

Hayarpi Tamrazyan, maandenlang het gezicht van het kerkasiel 

en het kinderpardon 

 

Tussen hoop en vrees, tussen gedichten en lineaire algebra 

 

e fluistert nog steeds als ze de telefoon opneemt, twee dagen na 

het akkoord over het kinderpardon en één dag na het beëindigen 

van de continu-kerkdienst in de Bethelkapel. Hayarpi Tamrazyan 

moet er zelf om lachen. Maar natuurlijk is het wennen; het Armeense 

gezin zat ruim drie maanden in kerkasiel, met een viering die dag en 

nacht doorging.  

 

Dat was niet meer nodig, na het akkoord over het kinderpardon dat de 

regeringspartijen sloten. De zaken van honderden kinderen worden 

opnieuw beoordeeld en gedurende dat proces wordt voorlopig niet 

uitgezet. Hayarpi, haar broertje, zusje en ouders hoeven niet meer te 

vrezen voor onmiddellijke uitzetting. 

 

En dus is er geen viering meer, geen voortdurende aanloop meer van 

pers uit binnen- en buitenland, van mensen die komen steunen, van 

politici en beleidsmakers die zich op de hoogte komen stellen, van 

Z 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIxMWZuaLhAhXS2qQKHWD4DeQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kleurplaten.eu/seizoenen/lente/lente-kleurplaat-91158-650315/&psig=AOvVaw2NmhbiwI7fsGeSw6a4hVBX&ust=1553780309595416
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mensen die achter de schermen hard aan een oplossing werken. 

Ineens is de drukte voorbij. Voor het eerst in maanden kan ze naar 

buiten. Het eerste blokje maken met een vriendin. Gek hoor, buiten 

zijn. 

 

Twee weken later zit het gezin niet meer in de Bethelkapel maar in 

gezinsopvang locatie Gilze-Rijen van het COA. Een handige plek, 

omdat Hayarpi van hieruit op en neer kan naar de universiteit van 

Tilburg. Ze studeert daar econometrie. Maar niet een bijzonder fijne 

plek: Gilze-Rijen is een van de vier locaties waar gezinnen zitten in 

afwachting van uitzetting.  

 

Daar heerst ook nu veel gespannenheid. Wie zal kinderpardon krijgen 

en wie niet? Hayarpi probeert anderen te helpen bij het invullen van 

de formulieren. “Maar niemand kan mij de regeling precies uitleggen. 

De DT&V, het COA, Kamerleden: iedereen beweert weer net iets 

anders.” De onzekerheid zal nog een poos voortduren - naar 

verwachting zullen pas eind dit jaar alle aanvragen beoordeeld zijn.   

 

“Het is wel fijn om terug te zijn in Brabant”, zegt Hayarpi plots, 

zoekend naar een positief geluid. Want ze wil laten merken hoe 

dankbaar ze is dat de kerkelijke gemeenschap het gezin heeft 

omarmd. Hoe dankbaar ze is voor alle steun. Niet voor niets staat op 

haar social media profiel die foto van symbolisch leeggelaten stoelen 

bij een Kerstviering. (Honderden kerken gaven gehoor aan de oproep 

van INLIA om met de lege stoelen hun betrokkenheid te tonen bij 

alle kinderen die met uitzetting werden bedreigd.) 

 

Hayarpi voelt dus grote dankbaarheid. En verheugt zich in Gods 

liefde – dat blijkt uit de gedichten die ze schreef in de Bethelkapel. 

Deze gedichten worden binnenkort uitgegeven in de bundel Aards 

Verdriet & Hemelse Vreugde. Ze kijkt uit naar de boekpresentatie, in 

de Bethelkapel natuurlijk. 
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Neemt niet weg dat ook zij in onzekerheid verkeert. Krijgt het gezin 

nu echt een vergunning? Ze gelooft het pas als ze het papiertje in 

handen heeft. Het is nog even doorbijten… 

 

 

 

Kinderpardon en kerkasiel : dank! 

 

Beste mensen, 

lieve vrienden en vriendinnen,  
  

In diepe dankbaarheid schrijf ik u deze brief. 

Wat prachtig dat wij met elkaar ons steentje 

hebben mogen bijdragen aan een toekomst voor honderden kinderen 

en hun gezinsleden!  

  

Want op de avond van dinsdag 29 januari was het eindelijk zover: 

regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU sloten een akkoord over 

het Kinderpardon. Zo’n 700 zaken zullen opnieuw worden 

beoordeeld en de verwachting is dat 90% van deze kinderen zal 

mogen blijven. Allemaal kinderen die dreigden uit te worden gezet, 

ondanks dat ze geworteld waren in Nederland en uitzetting hen 

onherstelbaar zou beschadigen.  

 Met elkaar zijn wij samen om deze kinderen heen gaan staan. 

Honderden kerken trokken zich het lot van deze kinderen aan en 

omarmden hen. Ieder op de eigen wijze.  

Hayarpi Tamrazyan is een van de sprekers op de jaarlijkse inspiratie- 

en expertisedag van INLIA, op 6 april aanstaande in de Johanneskerk 

in Amersfoort. U kunt zich nu alvast aanmelden via het mailadres 

krp@inlia.nl. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het 

programma. Houd de datum vrij! Hayarpi zal deze dag ook haar 

dichtbundel Aards Verdriet & Hemelse Vreugde signeren. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSurnS75_hAhWNblAKHZSmCvQQjRx6BAgBEAU&url=https://wincharles.com/20-idee-lente-kleurplaat-bloem/lente-kleurplaten-leuk-voor-kids-beste-lente-kleurplaat-bloem20-idee-lente-kleurplaat-bloem/&psig=AOvVaw2aqjL2xJW-MVZWqNtV5DbI&ust=1553691766606959
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Veel kerken ontstaken een kaars en stonden in woord en gebed stil bij 

de kinderen. Honderden kerken gaven op of rond Kerst gehoor aan 

onze oproep om tijdens vieringen één of meerdere stoelen vrij te laten 

als symbool voor deze kinderen. Er lag een knuffel op, een 

speelgoedtrein of een voorleesboek. Massaal toonde u op deze wijze 

uw betrokkenheid bij deze kinderen. 

  

De Raad van Kerken in Nederland verzocht de regering om het 

Kinderpardon zorgvuldiger toe te passen, in de geest zoals het pardon 

was bedoeld. Gesterkt door dit alles spraken ook talloze individuele 

mensen zich uit in hun eigen politieke partij of tekenden zij de online 

handtekeningenactie voor een rechtvaardig Kinderpardon.  

  

In onze hofstad beschermde de Protestantse Kerk Den Haag met 

bijna 1.000 voorgangers en zo’n 10.000 kerkgangers en nog veel 

meer steunbetuigingen meer dan 3 maanden de familie Tamrazyan 

tegen uitzetting. 

  

Wij hebben elkaar en deze kinderen vastgehouden. 

  

Ik ben er van overtuigd dat deze inzet, van ons allen bijeen, de sleutel 

heeft gevormd tot een wijziging van de koers in de politiek en 

daarmee tot een wijziging in het beleid. Zodat honderden kinderen, 

met hun moeder en/of vader en eventuele broertjes en zusjes, straks 

daadwerkelijk een toekomst kunnen opbouwen.  

  

Ik ben vervuld van dankbaarheid daarvoor. Ik dank u dan ook uit het 

diepst van mijn hart voor uw bijdrage. Gesterkt gaan wij verder met 

ons werk. 

  

Met vriendelijke groet,  

  

John W. R. van Tilborg 

Directeur INLIA 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiq4IbAuqLhAhVGLewKHbzKATYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/kerken/&psig=AOvVaw0DtTpxZ5K5aQriDbq2U6Nc&ust=1553780637973062
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Passiethema Zanggroep Alom in H. Laurentiuskerk 

 

p Goede Vrijdag 19 April om 19.00 uur verzorgt Zanggroep 

ALOM  

een bijzonder Passiethema in de Laurentiuskerk te Hoogkarspel. 

Zanggroep Alom is een koor van 14 mannen en vrouwen, woonachtig 

in onze regio West-Friesland. De zanggroep wordt begeleid door 

dirigente Marjo Bosch op de piano. 

 

Het thema: MENS MET EEN 'PASSIE'  

beschrijft in zeven passages de laatste 

levensdagen van Jezus Christus.  

Op eigentijdse wijze worden 

bezinningsmomenten, gedachten en gedichten 

afgewisseld met vier-stemmige eigentijdse 

liederen, 

het doven van kaarsen en stiltemomenten.  

 

Het geheel is geschreven door Wilma van Ophem.  

Samen met Kees Ooijevaar gaat zij voor in dit thema. 

Iedereen is van harte welkom om op bezin(g)volle wijze  

stil te zijn, rond het kruis van een MENS MET EEN PASSIE. 

 
 

Matthäus-Passion, uitleg met beeld en geluid 

 

Op vrijdag 29 maart geeft musicus Arjan Breukhoven een 

interactieve lezing met beeld en geluid over de Matthäus-Passion van 

Johann Sebastian Bach. Vele liefhebbers gaan in deze periode naar 

uitvoeringen van dit meesterwerk van één van de grootste 

componisten aller tijden, zoals die ook dit jaar weer plaatsvindt in 

vele kerken en concertzalen in Nederland. Maar wat schuilt er achter 

de noten van deze compositie. Tijdens deze lezing gaat er een wereld 

voor u open! 

O 
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De Hoornse dirigent Harry Toebes, o.a. dirigent van Abendmusiken, 

geeft een toelichting over de ‘kindermatthäus’ die eerder onder zijn 

leiding werd uitgevoerd. Deze lezing is daarom ook interessant voor 

kinderen.  

  

De lezing wordt gehouden in Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1 in Hoorn, 

aanvang 20.00 uur. De entree bedraagt € 5,00 incl. koffie/thee in de 

pauze.  Kaarten reserveren is mogelijk via muziek35@gmail.com 

Nadere informatie volgt.  

                                                                            Johan van der Tuin 

 

 

Concert Musica Religiosa 6 april in Enkhuizen 

 

p zaterdag 6 april 2019 is er in Levend Water, de kerk aan 

Wegje 4 te Enkhuizen een gevarieerd concert met het Kleinkoor 

Musica Religiosa uit Kampen o.l.v. van Gerwin van der Plaats. Het 

kleinkoor zal prachtige liederen ten gehore brengen, er is samenzang 

en Gerwin van der Plaats, virtuoos op orgel en piano, zorgt voor 

instrumentale hoogstandjes. De aanvang is om 20.00 uur. 

 

Unieke zilverkleurige koorklank 

Musica Religiosa is een koor voor de geoefende en gevorderde 

amateurzanger. In 2018 vierde het koor haar 10 jarig bestaan en in 

die jaren heeft het koor zich ontwikkeld tot 

een kwalitatief vooraanstaand kleinkoor. 

De programmering staat bekend om de 

inspirerende liederen waarbij de 

zilverkleurige koorklank menigeen in 

vervoering brengt. Het geheel staat onder 

deskundige en bevlogen leiding van 

dirigent Gerwin van der Plaats. Als geen 

ander weet hij de eenheid in stem en 

muzikale overdracht tot in de puntjes voor te bereiden en tot uiting te 

laten komen. Waardoor de muzikale boodschap bij de luisteraar als 

O 
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een warme deken over hem of haar heen komt. Het repertoire is 

inmiddels uitgebouwd tot een breed scala aan specialiteiten. Het koor 

houdt sinds vele jaren concerten met bekende solisten met een 

speciaal voor dit koor geschreven, uniek en stemmig repertoire. Het 

koor beschikt over bekende en minder bekende religieuze liederen en 

wil met hun zang Gods liefde en warmte overdragen op andere 

mensen.  Van Olivet to Calvary, geschreven door de Engelse 

componist JH Maunder, Missa Brevis Sancti Johannis de Deo (kleine 

orgelmis) van Joseph Haydn, Oranjeconcerten en Kerstconcerten. 

Kortom, een breed programma met inspiratie voor iedereen. 

 

 

Het concert begint op om 20.00 uur. De toegang aan de kerk aan het 

Wegje 4, 1601 NE te Enkhuizen bedraagt € 10 contant, kinderen t/m 

11 jr. € 5,00  

Reserveren wordt geadviseerd: dit kan via een mail naar 

muziek240@gmail.com   

Verdere informatie: www.zingenenzo.com 

 

 

 

Vrouw & Geloof 

 

e Oecumenische werkgroep Vrouw & 

Geloof organiseert Impulsdagen voor vrouwen. Het thema is 

ZUSTERSCHAP.  

We willen ons bewust zijn van de kracht van vrouwen. Wat betekent 

vriendschap tussen vrouwen? En wat heeft geloven met Zusterschap 

te maken als we kijken naar de vrouwen rondom de geboorte van 

Mozes? De dagen zijn op vrijdag 10 mei 2019 in Hoorn in Dijk en 

Duin en op vrijdag 24 mei 2019 in Oudorp in de Terp. En worden 

aangevuld met workshops waaruit een keuze gemaakt kan worden.  

 

Met vriendelijke groeten, namens de oecumenische werkgroep, 

Cora ten Wolde 

D 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwi7DJuKLhAhXSxqQKHS63DXQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/pasen-kleurplaten/&psig=AOvVaw2mY4CSsyjZL-PNdsIFLwoJ&ust=1553779778341385


 

28 

 

 

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  12 mei 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  

           mariannesoorsma@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 

            patricdevries@pknwestwoud.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 apr 19.00 uur Hoogkarspel, pastor C. van der Spek, 

                                      meditatievesper 

07 apr 10.00 uur Westwoud, ds Ineke van Middendorp 

14 apr 10.00 uur Westwoud, PKN Kerk, mevrouw Arja Kraal, 

                                      oecumenische Palmpaasviering 

18 apr 11.00 uur Westwoud, Westerwijzer, Schoolpaasviering 

 18.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer,  

                                      Seidermaaltijd, m.m.v Anima Mea 

19 apr 19.00 uur Westwoud, RK Kerk,  

                                      oecumenische Goede Vrijdagvesper 

20 apr 10.00 uur Noorderlandhuis. oecumenische Paasviering,  

                                      m.m.v. het gemengd koor 

21 apr 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer,  

                                      Paasviering, met zang 

  van Mieneke Verhoef en Marleen Kunst 

28 apr 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Liesbeth Baas 

 

04 mei 19.00 uur Hoogkarspel, oecumenische werkgroep,  

                                      Dodenherdenking 

05 mei 10.00 uur Westwoud, mevr. Ina Broekhuijzen 

12 mei 14.30 uur Hoogkarspel, ds Wilma Hartogsveld, 

                                     feestelijke  intrede-en bevestigingsviering  

                                     van ds Henri Frölich,  
                       m.m.v. Margret Mathot (fluit) en Koos Teekens (orgel) 

16 mei 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Henri Frölich 

19 mei 10.00 uur Hoogkarspel, theaterviering van Siep Rienstra 

26 mei 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Jerke de Vries 

 

02 juni 10.00 uur Westwoud, ds Beatrix Jonker 
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