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Welkomstlied t.g.v. de bevestiging en intrede van ds Henri Frölich 

(op de melodie van Wat de toekomst brengen moge) 

 

Welkom mogen we jou heten, 

als gemeenschap bij elkaar; 

dat je God nabij mag weten, 

maak Zijn woord van liefde waar. 

In geloof en vol vertrouwen, 

nu je hier bevestigd bent, wil een brug van toekomst bouwen 

op een vredig fundament. 

 

Welkom, welkom in ons midden, 

zingen wij hier welgemeend, 

want in Geestkracht en in bidden  

zijn wij met elkaar vereend. 

Om van harte toe te wensen 

aan jezelf en jouw gezin; 

zegen, namens alle mensen 

nu jou wacht, een nieuw begin. 

    

 Wilma van Ophem 

 

 

 

 

 

 

Intrededienst 

 

n ons huis staan overal prachtige bloemen. Het ene boeket nog 

mooier dan het andere. Het is een feestelijk en kleurrijk gezicht. 

Heel toepasselijk als ik terug denk aan de prachtige zondagmiddag op 
I 
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12 mei in Hoogkarspel.  ’s Ochtends had ik nog een dienst in Koog 

aan de Zaan inclusief het vieren van de maaltijd van de Heer en ’s 

middags dus de intrededienst in Hoogkarspel. Een drukke dag als 

predikant maar een zeer geslaagde kan ik wel zeggen. Een 

intrededienst is natuurlijk veel spannender dan een gewone reguliere 

dienst. Veel gasten, collega’s, bekenden en familieleden die normaal 

gesproken niet zo snel bij mij in een dienst aanwezig zijn, zaten nu 

verwachtingsvol te luisteren en te kijken hoe ik het er af bracht. Dat 

geeft natuurlijk wat extra spanning maar ik vond het ook een mooie 

gelegenheid om te laten horen wat voor mij belangrijk is als ik kijk 

naar het ambt van predikant. Welke Bijbelteksten mij daarin 

aanspreken en hoe ik dit zou willen vertalen naar de vragen van onze 

tijd. Zoals ik al in de dienst gezegd heb is kunst, in welke vorm dan 

ook, daarbij voor mijn gevoel een heel goed en belangrijk 

hulpmiddel. Poëzie, schilderijen, beelden en muziek kunnen vaak 

meer uitdrukken en ervaringen oproepen die moeilijk in woorden zijn 

te vatten. Ook rituelen, zoals het aansteken van een kaars hebben die 

kracht. Hulpmiddelen om met de vragen van ons leven aan de slag te 

gaan. En dat hoop ik ook in de tijd die voor ons ligt te doen als 

predikant.   

De intrede heb ik in ieder geval als heel warm en mooi ervaren. 

Uitstekende organisatie, goede opkomst, vele warme woorden, 

gastvrijheid en een gezellige receptie na afloop met erg lekkere 

hapjes. Namens mijn gezin en familie kan ik zeggen dat het voor 

iedereen zeer geslaagd was en wil ik alle mensen die dit mede 

mogelijk hebben gemaakt nogmaals van harte bedanken voor hun 

inzet! 

En nu is het officieel: predikant van de gemeente Hoogkarspel-

Lutjebroek en Wetswoud-Binnenwijzend. Uiteraard zal de komende 

tijd in het teken staan van kennismaken, afspraken maken en 

langzaam ontdekken wat er allemaal al is gebeurd op kerkelijk gebied 

en hoe mijn rol daarin versterkt kan worden. Een uitdagende en 

boeiende tijd! Vanaf deze plek wens ik iedereen alle goeds ook voor 

de komende tijd waarin we op weg zijn naar Pinksteren. Het feest van 

de Geest die waait waarheen zij wil. Lied 686 uit het liedboek 
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verwoordt dat prachtig met de volgende woorden: De Geest des 

heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat groeit en leeft zijn 

adem uitgezaaid. Graag tot ziens! 

                                                                                   ds. Henri Frölich 

 

De Geest des Heren heeft 

 

De Geest des Heren heeft  

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft  

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt  

wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield  

maakt één wat is verdeeld 

 

Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur.  
Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

Wie weet van waar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond  

en schenkt ons aan elkaar. 

 

De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

                                                    tekst Huub Oosterhuis 

                                                    melodie Bernard Huijbers 
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Blijvende ondersteuning 

 

oals u wellicht hebt gehoord of gelezen, blijf ik de komende twee 

jaar als ondersteuning in het pastoraat. Dat betekent dat ik 1 dag 

in de week bezoekwerk doe en 1x per maand voorga in het 

Noorderlandhuis. 

Ik ben erg blij om nog even te blijven – ik leer nu de mensen kennen 

en ik zou het erg jammer vinden om meteen weer afscheid te moeten 

nemen. Ook lijkt het me fijn om met ds. Fröhlich samen te werken.  

Alleen de zomermaanden zal ik niet beschikbaar zijn. Dan zeil ik 

samen met mijn man met groepen op ons charterschip op IJsselmeer 

en Waddenzee. En vergis u niet: dat is ook werken. Niet alleen fysiek 

is het aanpakken, maar ook het werken met groepen van diverse 

pluimage vraagt energie. 

Voor de komende tijd betekent het dat ik juni/juli/augustus vrijwel 

niet in Hoogkarspel ben. Vanaf september kunt u mij weer vaker 

verwachten. Ik zie ernaar uit! 

                                                                             ds. Hanneke Borst 

 
 

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

Voorzitterpraat 

e kunnen terug kijken op een prachtige viering op 12 mei j.l.. 

Ds Henri Frölich werd, in een volle kerk bevestigd door 

Wilma Hartogveld, als onze nieuwe predikant. Na de bevestiging 

nam Henri het stokje over van Wilma en deed hij zijn intrede. Na de 

dienst waren er nog enkele toespraken o.a. van de voorzitter van de 

Purmerkerk. Daarna was er een gezellige receptie waarin we op een 

ongedwongen manier kennis konden maken met Henri, zijn vrouw 

Suzan en dochter Tessa. Alles was weer prima verzorgd door onze 

kosters Jos en Margreet.  

Op de gemeenteavond heb ik u al verteld dat het best lastig was om 

het preekrooster 2019 aan te passen omdat er al allerlei afspraken 

Z 
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lopen en de vakanties in aantocht zijn. Henri is gebonden aan de  

zomervakantie omdat Suzan in het onderwijs werkt en Tessa 

binnenkort ook naar school gaat. Het lukte niet om Henri de eerste 

maanden in te plannen maar vanaf 18 augustus gaat hij regelmatig in 

de diensten voor.  Op 25 augustus is de startzondag. Het weekend 

daarvoor verschijnt er weer een nieuw Klankbord daarin vindt u 

informatie over wat we gaan doen. Als Loes terug is van vakantie 

gaan we aan   het programmaboekje 2019/2020 werken. 

In het preekrooster 2020 staat Henri ingepland voor 20 vieringen in 

Hoogkarspel en Westwoud. Met een deeltijdpercentage van 50% 

hoort de dominee, volgens de kerkorde, 18 maal voor te gaan. Henri 

doet dus 2 diensten extra. 

Vanaf komende woensdag is Henri in ieder geval op de woensdag 

meestal in Hoogkarspel. We proberen zoveel mogelijk vergaderingen 

e.d. op de woensdag te plannen. 

Dominee Hanneke Borst zien we in de zomermaanden minder vaak 

in onze gemeente aan het werk. 

Zij en haar man Gerrit organiseren dan 

zeiltochten met hun  historische skiff, 

Moeke Zorn. Onlangs hebben Johan en ik 

een rondleiding van Hanneke op het schip 

gehad. Heel leuk.  

De Noorderlandhuisdiensten worden  

waargenomen door Henri in juni, Cor van 

der Spek in juli en in augustus Henri weer. 

In september hoopt Hanneke dan zelf 

weer voor te gaan in deze diensten. 

Namens de kerkenraad wens ik u een mooie zomer en als u op 

vakantie gaat een hele fijne vakantie toe.      

                                                                             Tineke Hupkens 

 

Autovervoer naar de kerk. 

n verband met gezondheid is het niet meer mogelijk om iemand 

naar en van de kerk te brengen die niet of nauwelijks zelf meer in 

en uit de auto kunnen komen. Jammer maar helaas. Zij die geen 
I 
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vervoer hebben dan wel door weersomstandigheden vervoer nodig 

hebben, maar wel zelfstandig nog in en uit de auto kunnen komen, 

mogen een beroep op mij blijven doen. 

Johan Hupkens tel: 0228-753817  of 06-37229429  u kunt ook een 

verzoek doen via email: johanhupkens@gmail.com 

 

 

 

Collectes diaconie  

 

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 

procent 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. Help u mee? 

 

25 juni, Stichting Burundi 

oor kinderen uit kwetsbare gezinnen in Burundi, is voortgezet 

onderwijs onbetaalbaar. Wat moet er terechtkomen van deze 

generatie zonder hoop, zonder toekomst perspectief?  

Educatie is de sleutel tot ontwikkeling en een belangrijk instrument 

in de strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid.  

Tevens vormt onderwijs een prachtig middel om vormen van 

ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie aan te pakken. U steun is 

hard nodig. 

 

21 juli, Stichting logeerhuis Merakel. 

it logeerhuis is gevestigd in de oude pastorie van Lutjebroek en 

is bedoeld voor kinderen met een beperking. Zij vragen vaak 

extra aandacht en zorg van de ouders, verzorgers en andere 

gezinsleden. 

B 

V 

D 
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Er wordt ervaren , dat het vaak problematisch is om het kind bij 

vrienden en bekenden te laten logeren. In het logeerhuis, kan een 

kind in een gezellige-  en huiselijke omgeving logeren. Dit onder 

leiding van deskundige mensen met ruime ervaring op het gebied van 

speciale aandacht en zorg. 

 

28 juli, Straat Pastoraat. 

et straatpastoraat helpt mensen die een groot deel van hun dagen 

en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke 

opvang. 

Naast contacten op straat, worden ook mensen bezocht, in 

gevangenissen, ziekenhuizen of andere instellingen. De straatpastors 

bieden ruimte, om met de sociaal kwetsbaren te praten over de 

dingen die hen bezig houden. Helpt u mee? 

 

11 augustus, Villa Pardoes. 

illa Pardoes is bedoeld voor kinderen met een ernstige, soms 

levensbedreigende ziekte. Om de kinderen en hun families een 

plekje te kunnen bieden worden zij ontvangen in de prachtige 

omgeving van Kaatsheuvel.  

De zieke kinderen van 4-  tot 12 jaar krijgen samen met hun ouders, 

broertjes, zusjes en vriendjes een onvergetelijke vakantie 

aangeboden. Villa Pardoes is een initiatief van Stichting natuurpark 

de Efteling. Dit natuurpark is ondergebracht in een zelfstandige 

stichting. 

 

18 augustus, Oloonkolin Foundation. 

oor schoolkinderen in Oloonkolin is het niet vanzelfsprekend 

dat zijn kunnen beschikken over schoon drinkwater. Ook 

hebben zij vaak geen sanitaire faciliteiten. Dit geeft veel 

gezondheidsproblemen. De Oloonkolin Foundation maakt het 

mogelijk voor de inwoners, om hun leefomstandigheden te 

verbeteren. Op de scholen is schoon drinkwater aanwezig, zo kunnen 

de kinderen op school blijven om te leren. Helpt u helpen? 

 

H 
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25 augustus, Schuldhulpmaatje. 

eb je geldzorgen, ben je je baan kwijt of gescheiden.? Kom je er 

in je eentje niet meer uit? Dan is schuldhulpmaatje een verhaal 

van hoop en perspectief. Met schuldhulpmaatje laten kerken zien dat 

zij mensen in financiële nood niet afschrijven, maar dat zij kunnen 

helpen. Zij helpen iedereen om weer volledig regie te krijgen over het 

leven en zelfredzaam te worden. 

                                                                            Hanneke Frima 

 
BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Collectes diaconie 

 

2 juni: ’t Hoidewoidje 

e dierenweide in Westwoud wordt volledig gerund door 

vrijwilligers. Veel mensen, groot en klein gaan regelmatig naar 

de dierenweide. Even de geitjes voeren: voor kleine kinderen een 

groot plezier. Uw steun is van harte welkom om onze dierenweide 

instant te houden. 

 

7 juli: SBA 

BA, stichting bijzondere activiteiten, organiseert in Westwoud 

o.a. de Koningsdag, de herdenking op 4 mei en de sinterklaas 

optocht. 

Voor dit alles is geld nodig en daarom is uw bijdrage van harte 

welkom. 

 

4 augustus: Dr. Nuijens 

“Dr. Nuijens” uit Westwoud/Hoogkarspel is een actieve en 

enthousiaste muziekvereniging met bijna 100 leden. De vereniging 

heeft een eigen opleiding waar beginnende muzikanten onder 

begeleiding van professionele docenten les krijgen in hun eigen 

onderkomen “Odeon”. Muzikaliteit maar bovenal gezelligheid staan 

bij hun hoog in het vaandel! 

H 
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1 september: Seniores Priores 

eniores Priores stelt zich ten doel om mensen van 55 jaar en 

ouder te helpen zelfstandig in Westwoud te blijven wonen. 

De basisgedachte is: onderlinge dienstverlening. 

Middelen om dit doel te bereiken zijn:  

- De Seniores Priores auto 

- De winkel 

- Het Seniorencentrum 

- Het groepskoken 

- Hulp in de tuin 

- Hulp bij klusjes in huis 

- Andere hulp waarmee het doel bereikt kan worden 

Hiervoor is geld en de inzet van vele vrijwilligers nodig. 

 

Zonneregen 

 

Koesterende zonnestralen 

Zuiverend en stralend licht 

Ruimtelijke opwarming 

Een verhelderende zonneregen 

 

Weerspiegeling in de lucht 

Verschijnd daar een regenboog 

Kleurrijk en voedende regen 

Brengt een wonderlijke zonnevloed  
 

Aangrijpend naar de liefde 

Die moedernatuur ons geeft 

Bestaand uit stromende wateren 

Een mooi fantastisch groenrijk 

                                                                       

dichter onbekend 

 

 

S 
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VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 

 

Pinksteren 

n de Middeleeuwen was Pinksteren een uitbundig volksfeest, dat 

soms wel acht dagen duurde. Mensen strooiden rozenbladeren door 

de kerk en kozen het mooiste meisje van het dorp tot Pinksterbruid, 

een soort ´Miss Lente´. Zij werd met bloemen versierd en de huwbare 

jonge mannen dansten om haar heen. 

 

Pinksteren – Pierre Reymond, c. 1550 

Van oorsprong was Pinksteren een joods 

oogstfeest, een soort lentefeest dus. De 

christenen namen het over. Met 

Pinksteren vieren christenen ook een soort 

oogst, de oogst van de eerste gelovigen en 

de geboorte van de kerk. 

 

Volgens het bijbelverhaal was de ´Heilige 

Geest´, een soort goddelijke levensadem, 

over Jezus’ volgelingen neergedaald. 

Plotseling spraken deze apostelen alle 

talen van de wereld. Eerst dachten mensen dat ze dronken waren, 

totdat zij het verhaal van Jezus in hun eigen taal hoorden. In één dag 

werden 3000 mensen gelovig en was de christelijke kerk geboren. 

 

In 310 na Christus had de kerk vastgelegd dat Pinksteren op de 

vijftigste dag na Pasen plaatsvond. Vandaar ook de naam, 

afstammend van ‘pèntèkostè’, Grieks voor vijftigste. Pas eeuwen 

later, in 1574, werd Pinksteren een officiële kerkelijke feestdag, 

vooral om alle uitbundigheid van het middeleeuwse volksfeest aan 

regels te binden. 

 

                                                overgenomen van web site Historiek 

 

 

I 
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De stem van een moeder: ‘de doodstraf moet stoppen’ 

van bureau INLIA in Groningen 

 

“Hoe lang het geleden is, dat mijn dochter is geëxecuteerd? 4 jaar en 

4 maanden.” In de korte stilte die valt, weet ik zeker dat Shole 

Pakravan ook het aantal dagen en uren exact weet. Shole stond in de 

vroege ochtend van 25 oktober 2014 buiten de gevangenis in Teheran 

toen aan de andere kant van de muur haar dochter werd gedood. 

Opgehangen.  

 

Dochter Reyhaneh had zichzelf verdedigd tegen een man die haar 

probeerde te verkrachten. Met een zakmesje in zijn schouder 

gestoken. Hij zou aan die verwonding zijn overleden. Volgens haar 

was er een andere moordenaar. Shole heeft er bewijzen voor. 

Zeven jaar en vier maanden zat Reyhaneh vast. Zeven jaar en vier 

maanden streed Shole voor gerechtigheid voor haar dochter. Ze 

klampte iedereen aan, stapte op iedereen af, sprak zelfs de hoogste 

Iraanse overheidsdienaren en bewindslieden. Tot aan president 

Rohani en grootayatollah Khamenei toe.  

 

“Niemand van hen kan zeggen: ‘Ik wist het niet, ik wist niet dat ze 

gemarteld werd, ik wist niet dat bewijzen werden gemanipuleerd en 

achterovergedrukt.’ Niemand.” 

 

De strijd voor gerechtigheid voor 

Reyhaneh kreeg internationale steun. 

Van Amnesty International 

bijvoorbeeld, maar ook van 

regeringen. In die tijd kwam ook het 

contact met INLIA-directeur John van 

Tilborg tot stand. Daarom is Shole nu 

op het INLIA-bureau in Groningen. 

Om Van Tilborg te bedanken voor zijn steun. De lange 

telefoongesprekken met hem bemoedigden haar en gaven kracht. “He 

made me brave.”  
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Reyhaneh is dood. Alle inzet heeft niet mogen baten. Toch is Shole 

dankbaar voor alle steun die ze heeft gekregen. En: haar strijd gaat 

door. “Veel moeders hebben geen stem. Sommige moeders hebben 

niet eens het lichaam van hun kind teruggekregen. In dorpen in het 

Noorden van Iran gaat het wel om twee of drie kinderen per dorp. Als 

je je kind niet eens kunt begraven, blijf je zoeken naar je lieve kind. 

Je kind is deel van je, deel van je lichaam.” 

“Ik heb mijzelf en mijn dochter beloofd: zolang ik leef, zal ik ervoor 

strijden dat er geen mensen meer ter dood worden gebracht. De 

doodstraf moet stoppen.” 

 En zo strijdt ze ervoor om andere moeders haar lot te besparen. “Of 

het nu echte criminelen zijn of onschuldigen: niemand mag de 

doodstraf krijgen. Niemand mag gemarteld worden.” Dat is haar 

droom: een Iran zonder marteling, zonder executies. Voor die droom 

moest ze haar land verlaten. Want ze bleef zich uitspreken.  

 

De regering verbood haar eerst te werken (ze was toneelregisseur), 

maakte haar het leven moeilijk en schakelde vervolgens over op 

intimidatie. ‘Je hebt nog twee kinderen. Wees verstandig. Accepteer 

de realiteit. Het zou toch vreselijk zijn voor je kinderen als hun 

moeder de dood vond, bijvoorbeeld door een auto-ongeluk. Zo wreed 

kan het lot zijn.’  

 

Maar Shole had inmiddels te veel andere moeders gesproken. “Als je 

als moeders onderling deelt hoe het voelt als je kind geëxecuteerd 

wordt, is dat een diepe ervaring. Ik kan niet anders dan mij daarover 

uitspreken.” Toen haar tweede dochter werd aangevallen, zijzelf ook 

slachtoffer werd van een aanval en een vriendin werd gearresteerd, 

moest ze kiezen. Mond houden of vluchten. 

Het werd het laatste. Op het vliegveld werd ze aangehouden, maar zij 

en haar tweede dochter wisten met list en bedrog aan de 

veiligheidsdiensten te ontkomen. “We zijn ontsnapt uit de muil van 

de wolf.” Ze kreeg begin vorig jaar asiel in Duitsland.  

Haar man is nog in Iran. Ze appen iedere avond. Even de dag 

doornemen. Iedere week neemt hij haar via de mobiele telefoon 
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(Skype) mee naar het graf van Reyhaneh. Dan huilt ze, schreeuwt ze. 

Ja, het is moeilijk zo ver weg te zijn. Ja, ze mist haar man. En haar 

derde dochter. En haar vader. En ja, ze is wel eens bang.  

Maar ze is gevlucht om te strijden tegen de doodstraf en tegen 

marteling. Om zich uit te kunnen spreken. “I am here to raise my 

voice.” Anders had ze net zo goed kunnen blijven. Deze dagen 

demonstreert ze bij de Tweede Kamer in Den Haag en het Europees 

Parlement in Brussel. Samen met Iraniërs van allerlei verschillende 

achtergronden en ideologieën.  

 

“Er is één ding dat ons bindt: we willen een rechtsstaat, zonder 

marteling, zonder executies. Dat is onze gezamenlijke droom.” 
   

 

Concertreeks in Westfriesland 

inne Veldman orgelconcert in NH kerk Venhuizen 

Op zaterdag 29 juni 2019 speelt de vermaarde organist Minne 

Veldman uit Urk op het fraaie Pels-orgel in de Hervormde kerk te 

Venhuizen. Het concert begint om 20.00 uur, entree € 10,00 /  -12 jr. 

€ 5,00  Verdere info www.zingenenzo.com 

  

ark Brandwijk orgelconcert in NH Kerk Venhuizen 

Op donderdag 4 juli 2019 is er in de Hervormde kerk te 

Venhuizen een orgelconcert met Mark Brandwijk. Mark is virtuoos 

op orgel. De aanvang is om 20.00 uur, de entree bedraagt € 10,00 

kinderen t/m 15 jr. € 5,00  Verdere informatie: www.zingenenzo.com 

 

iano-koffieconcert door Lidia Ksiazkiewicz in Protestantse kerk, 

Raadhuisstraat 15, 1687 AH Wognum. 

 

Op zondag 7 juli 2019 om 11.00 uur geeft Lidia Ksiazkiewicz een 

concert op de fraaie vleugel in de Protestantse kerk in Wognum. 

M 

M 

P 
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Lidia is een topper op zowel de piano als het orgel. De commissie is 

dan ook blij dat zij een pianoconcert komt geven. Het concert begint 

om 11.00 uur. Kaarten zijn via ticketonline35@gmail.com te 

reserveren. De entree bedraagt à € 15,00 incl. koffie en thee en indien 

niet uitverkocht voorafgaande aan het concert in de kerk. Verdere 

informatie: www.zingenenzo.com  

 

Lidia Ksiazkiewicz werd in 1977 in de Poolse stad Poznan geboren. 

Ze behaalde haar einddiploma’s piano en orgel respectievelijk aan de 

conservatoria van Bydgoszcz en Poznan. Lidia Ksiazkiewicz won 

o.a. 1e prijzen en eervolle vermeldingen op 

concoursen in de Poolse hoofdstad 

Warschau (1994), Haarlem ( Concours 

César Franck, 2001), Graz, (Oostenrijk: 

Internationaal Concours Reger/Messiaen, 

2003), Chartres (Frankrijk 2004) en Rimini 

(Italië , 2004). Ze vervolgde haar opleiding 

in Frankrijk aan de Academie voor schone 

kunsten in Angers en won prijzen voor haar 

orgel- en klavecimbelspel aan het conservatorium van Saint-Maur. 

Verder maakte Lidia veel concertreizen door o.a. Frankrijk, Polen, 

Luxemburg, Nederland, Slowakije, Oostenrijk en Spanje. Ook treedt 

ze op als soliste voor radio en televisie, o.a. in Slowakije, Polen, 

Oostenrijk en Frankrijk. Nu is ze organist in de kathedraal van Laon 

en ze is begeleidend pianiste aan het Conservatorium in Straatsburg; 

bovendien treedt ze vaak op als jurylid bij internationale concoursen 

voor orgel en piano. Ze heeft ook verscheidene cd’s op haar naam 

staan voor zowel orgel en piano en ze schreef ook een boek over de 

invloeden van het pianotechniek op het orgelspel.  

 

idia Ksiazkiewicz piano- en orgelconcert in NH kerk Venhuizen 

Op donderdag 11 juli 2019 om 20.00 uur geeft Lidia 

Ksiazkiewicz – organiste en pianiste van de kathedraal Notre-Dame 

in Laon (Frankrijk) een concert op de fraaie instrumenten (vleugel en 

orgel) in de Hervormde kerk in Venhuizen. Lidia is een topper op 

L 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjW9tDp-L3iAhXOzKQKHcqsCxkQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/stock-foto/piano_vleugel.html&psig=AOvVaw163EejzmdcssGkbe7nub55&ust=1559123180782819
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zowel de piano als het orgel. De orgelcommissie is dan ook blij dat 

zij weer een concert komt geven in Venhuizen. Het concert begint 

om 20.00 uur. Kaarten zijn vanaf een half uur voor aanvang in de 

kerk verkrijgbaar à € 12,50  Reserveren kan via een mail naar 

ticketonline35@gmail.com  Verdere informatie: 
www.zingenenzo.com  
  

erwin van der Plaats orgelconcert in NH Kerk Venhuizen 

Op donderdag 18 juli 2019 is er in de 

Hervormde kerk te Venhuizen een 

orgelconcert met Gerwin van der Plaats. 

Gerwin, virtuoos op orgel en fenomenaal 

improvisator, bespeelt dan het zeer fraaie Pels 

& Van Leeuwen orgel. De aanvang is om 

20.00 uur, de entree bedraagt € 10,00 

kinderen t/m 15 jr. € 5,00 Verdere informatie: 
www.zingenenzo.com 
 

tefan Donner orgelconcert in NH Kerk 

Venhuizen 

Op donderdag 1 augustus 2019 is er in de 

Hervormde kerk te Venhuizen een 

orgelconcert door Stefan Donner, toporganist uit Wenen. De aanvang 

is om 20.00 uur, de entree bedraagt € 10,00 kinderen t/m 15 jr. € 5,00 

Verdere informatie: www.zingenenzo.com 

 

                                      Met vriendelijke groet, 

                                      Namens de commissie, Johan van der Tuin 

 

 

 

 

 

 

G 

S 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil-YOA-r3iAhVEr6QKHXn_Bt4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/ceekel/kerkorgel-pipe-organ/&psig=AOvVaw0Mox6yHgQyxU8RuVZZa7jE&ust=1559123328801396
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Vrijwillige bijdrage KLANKBORD 

 

Dit is het laatste nummer van het Klankbord voor de zomervakantie. 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk vragen wij u vriendelijk om een 

kleine vrijwillige bijdrage over te maken ter bestrijding van de 

onkosten die het uitgeven van een kerkblad met zich mee brengen. 

Bijna alles wordt door vrijwilligers gedaan behalve het kopiëren. 

 

Geeft u de redactie een kleine blijk van waardering dat u het kerkblad 

op prijs stelt, door het overmaken van een kleine vrijwillige bijdrage. 

 

De mensen uit Hoogkarspel-Lutjebroek kunnen hun bijdrage 

overmaken op bankrek. nr NL66RABO 032.93. 01.160 t.n.v. de 

Kerkvoogdij.  

Voor de mensen uit Westwoud-Binnenwijzend is het bankrek. nr. 

NL37ABNA0843780002 t.n.v. de Kerkvoogdij  

Alvast onze hartelijke dank daarvoor.  

 

                                                             De redactie 

 

De redactie wenst iedereen een zonnige zomer toe, 

en als u er op uit gaat ver of dichtbij, 

fijne dagen en een goede thuiskomst. 

 
 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbnv-Y9L3iAhWGZFAKHXOoALoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.animatieplaatjes.nl/vakantie4.html&psig=AOvVaw3tVDsd7NXvJLAwJobdrxX5&ust=1559121618385782
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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  11 augustus 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     

        

 

 

Predikant: Ds Henri Frölich 

                                       Westerweg 48,  

                                       1445 AD Purmerend. 

                                       telefoon: 0299-840789 

                                       mobiel: 06-24841692 

                                  e-mail: ahfrolich@gmail.com 

 

Bijstand in het pastoraat: ds. Hanneke Borst 

    Kuipersdijk 72,  

                                        1601 CN  Enkhuizen 

    tel. 06 – 1444 7505 

  e-mail: johanna.enkhuizen@gmail.com 

ds. Borst is in principe op donderdag in Hoogkarspel en 

Westwoud 

mailto:ahfrolich@gmail.com
mailto:johanna.enkhuizen@gmail.com
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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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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     

              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 
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             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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

johanhupkens@gmail.com                                        tel.06-37229429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6v_Gh-r3iAhUHyqQKHQ9cC1QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kleurplaten.nl/meisjes/meisje-speelt-orgel-k-12722.html&psig=AOvVaw0Mox6yHgQyxU8RuVZZa7jE&ust=1559123328801396
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Vieringen    
 

02 juni 10.00 uur Westwoud, mevrouw Beatrix Jonker 

07 juni 19.00 uur Hoogkarspel, Wilma van Ophem,  

                                      meditatievesper 

09 juni 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marius Braamse, 

                                      Pinksterviering, m.m.v  

  Bo de Myttenaere op piano 

16 juni 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw Beatrix Jonker 

23 juni 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer 

29 juni 19.00 uur Westwoud, openluchtviering  

                                      in achtertuin van De Pastorie,  

                                      oecumenische werkgroep 

 

7 juli 10.00 uur Westwoud, pastor Cor van der Spek 

14 juli 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Jerke de Vries 

21 juli 10.00 uur Hoogkarspel, Wilma van Ophem  

                                      met koor Alom 

28 juli 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Cor van der Spek 

 

04 aug 10.00 uur Westwoud, de heer Cees van Lenten 

11 aug 10.00 uur Hoogkarspel, ds Wim Kievit 

15 aug 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Henri Frölich 

18 aug 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

25 aug 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

 

01 sept 10.00 uur Westwoud, de heer Coen Stoel 

06 sept 19.00 uur Hoogkarspel, meditatievesper, pastor Cor van 

der Spek 

08 sept 10.00 uur Hoogkarspel, oecumenische ziekenzondag, 

                                      pastor Jules Post en ds Henri Frölich 

 

 

 


