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Herfst 

 

Een groize lucht dekt de hemel 

en buiten is ’t bladstil. 

’t Is of de netuur 

op dut vroege uur 

nag niet weet wat of het wil. 

 

Een web met een spin, 

nag wat vliege d’r in 

en droppels an ragfoine dreide. 

’t Groen in m’n tuin 

wordt al wat bruin 

en plante die stane te zeiden. 

 

Herfst koikt om de hoek 

en ’t licht raakt wat zoek.  

’t Is beurt met de fleurige pracht. 

M’n trui opperdan 

en de kachel weer an, 

een are gezelligheid wacht. 

 

M’n besse worre roôd 

en ’t kroôs in sloôt 

verdwoint as een groene huid,  

een twoifelend blad 

valt al bedat 

de rest stelt ’t nag effies uit. 

 

’n Groize lucht dekt de hemel 

de vurfdoôs buiten verjaart. 

An ’t end van de rit 

rest nag ’t potje wit 

dat is voor de winter bewaard. 
                                                      Henk Bijhouwer, uit: Zuks moet je opskroive 
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  Een tijdje op weg  

 

inds mijn intrededienst van afgelopen mei in Hoogkarspel ben ik 

al bij aardig wat activiteiten betrokken geweest. Vooral het aantal 

bijzondere diensten viel mij op. Bijna iedere dienst waar ik aan 

meewerkte en waarin ik voorging had een bijzonder karakter en werd 

met de nodige zorg door vele mensen mede voorbereid. Zo hadden 

we daar natuurlijk de startzondag op de laatste zondag van augustus 

met mooie muziek, een aansprekend thema van ‘samen op weg gaan’ 

en het opdragen in de gemeente van Jeremy, zeker voor hemzelf en 

zijn familie, maar ook voor de gemeente een 

bijzonder moment. De viering markeerde het 

startpunt van het nieuwe seizoen en ook de 

gezellige gezamenlijke barbecue de vrijdag er 

voor was zeer geslaagd om samen weer op weg te 

gaan als kerkelijke gemeente.  

In de komende maanden zullen we als kerkenraad 

ons buigen over een nieuw beleidsplan, want het 

thema van de startviering is prachtig maar het is 

ook belangrijk om je steeds weer te bezinnen 

waartoe, waarheen en waarom je dan weer op 

weg gaat! Spannende vragen juist in een tijd waarin het geenszins 

vanzelfsprekend is jezelf te rekenen tot lid van een kerkgenootschap 

en jezelf gelovig te noemen (wat je daar dan ook maar precies onder 

verstaat!).  

De andere bijzondere diensten die er voor mij de afgelopen tijd 

uitsprongen waren de ziekenzondag op 8 september en de 

vredeszondag van 21 september op zaterdagavond. Oecumenische 

diensten en het is mooi dat de samenwerking tussen de protestantse 

kerk en de katholieke parochie via het gezamenlijke voorbereiden 

van dergelijke vieringen gestalte krijgt. Voor mij redelijk nieuwe 

ervaringen want nog niet eerder had ik een speciale dienst op 

ziekenzondag en met de vredeszondag in de katholieke kerk in 

Hoogkarspel (een kerk waar ik ook nog niet eerder naar binnen was 

geweest) was het ook de eerste keer dat ik op zaterdagavond in een 

S 
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dienst ben voor gegaan. Het thema van deze dienst was: vrede 

verbindt over grenzen heen en ik hoop dat ook in de toekomst zeker 

met het gezamenlijk voorbereiden van dergelijke vieringen we met 

elkaar verbonden blijven en de grenzen steeds minder een rol gaan 

spelen.  

Ook mocht ik in de zomermaanden twee keer voorgaan in het 

Noorderlandhuis en ook dat is prettig om mee te maken. De 

ongedwongen sfeer, het samen zingen van liederen onder begeleiding 

van de mandoline en het breken en delen zijn bijzondere ervaringen 

en mooi dat dat zo kan in het verzorgingstehuis. Gezien het aantal 

bezoekers voldoet dat zeker aan een behoefte om samen zulke 

vieringen te mogen beleven. 

Over het algemeen is woensdag mijn vaste dag dat ik in Hoogkarspel 

in de kerk werk. Dan plannen we de meeste vergaderingen en andere 

afspraken. Langzamerhand begint het te wennen en voel ik me steeds 

wat meer thuis. We zijn op weg en dat voelt goed! Graag tot ziens bij 

een (bijzondere) viering of bij een andere activiteit. Hopelijk komen 

we elkaar weer spoedig tegen! 

 

                                                                                  Ds. Henri Frölich 
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Sacrale Dans  

 

it najaar 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 

 

Data sacrale dansavonden najaar 2019. Dit zijn 

de donderdagavonden op:  

17 oktober 

31 oktober 

14 november 

28 november 
 

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

 

                                                                           Loes Siedenburg 

 

 

Gespreksgroep Vrouw en Geloof 

 

e oecumenische Vrouw en Geloofsgroep komt in de regel bij 

elkaar in de Herberg van de PKN Kerk in Hoogkarspel op de 

tweede vrijdagmorgen van de maand, tussen 9.30 uur en 11.30 uur. 

We bespreken met elkaar een boek of artikel. Wellicht dat ds Henri 

Frölich in de nabije toekomst deel gaat uitmaken van deze 

gespreksgroep. 

 

D 

D 
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Gespreksgroep De Open Deur 

 

e oecumenische Open Deur Gespreksgroep komt bij elkaar op 

de laatste donderdagmiddag van de maand. De gespreksgroep 

wisselt van gedachte en doet inspiratie op uit verschillende 

onderwerpen die in het maandelijkse tijdschrift ‘De Open Deur’ 

worden aangereikt. De gesprekken vinden beurtelings plaats bij de 

deelnemers thuis. Info bij Greet Schaaf: T. 567297 

 

 

Kerstzang 

 

ok komend seizoen is dirigente 

Tineke Broers weer bereid de 

Kerstzangviering voor te bereiden. 

We repeteren hiervoor op zes 

donderdagmiddagen. De repetities 

zijn op de donderdagmiddagen van 

31 oktober, 7 november, 14 november, 21 november, 28 november, 

12 december om 16.00 uur in de kerkzaal.  

De kerstzangviering vindt plaats op zondag middag 15 december  

om 16.30 uur. 

Houdt u van zingen? U bent van harte welkom! 

 

U kunt zich aanmelden bij Loes Siedenburg (T 562601), Tineke 

Hupkens (T 753817) en Margriet Struik (T 855145). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

O 
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Lezingen 

 

oor het nieuwe seizoen staan twee avonden gepland waarop we 

een spreker hebben uitgenodigd. 

Deze data zijn: Woensdagavond 6 november 2019 en woensdag 11 

maart 2020. Van 20.00 uur tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur met 

koffie/thee. 

 

‘Volwassen geloven en denken’ op 6 november. 

 

Hoe ziet een positief geloof eruit? Waarbij menselijkheid centraal 

staat, in plaats van vaststaande geloofsdogma’s. In het belang van 

mensheid en planeet moeten we onze menselijkheid ontwikkelen 

voorbij aan de grenzen van overtuiging, religie, volk en land. 

Geloven en denken zijn weliswaar verschillende benaderingen van de 

grote vragen van het leven, maar met beide staan we voor hetzelfde 

mysterie. Universele menselijkheid betekent dat we deel uitmaken 

van hetzelfde universum en organisch en principieel met alles en 

iedereen verbonden zijn. Eeuwenlang is er in het Christendom 

uitgegaan van een negatief mensbeeld dat blokkerend en frustrerend 

gewerkt heeft. De omslag van een negatief naar een positief 

mensbeeld dat perspectief biedt voor een hoopvolle toekomst, is 

essentieel. 

‘Van de Glind heeft geloof beleefd zoals het niet moet, maar hij heeft 

ook iets geproefd van hoe het wél kan. En dat laatste, daar wil hij 

zijn energie in steken.’(Taede Smedes-NieuwWij) 

 

Dirk van de Glind(1959) stond vele jaren voor de klas als docent 

Levensbeschouwelijke Vorming in het voortgezet onderwijs en heeft 

mede daardoor de kans gehad rond te kijken in de schatkamers van 

de menselijk geest. In zijn boeken en publicaties geeft hij zijn visie 

op het leven in helder en prettig leesbaar proza weer. Lezingen 

lardeert hij met beeld en geluid, prikkelende stellingen en anekdotes 

en wijsheden uit alle windrichtingen. www.dirkvandeglind.nl 

 

V 

http://www.dirkvan/
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BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL -LUTJEBROEK 
 

Voorzitterpraat 

Terugblik 

e kunnen terug kijken op een prachtige start van het nieuwe 

kerkelijk seizoen. Voor ds Henri was het de eerste keer dat hij, 

Susan en Tessa  dit met ons meevierden en natuurlijk was hij heel 

betrokken bij de  organisatie hiervan.  

Allereerst was er de jaarlijkse barbecue voor de vrijwilligers. De 

meeste vrijwilligers waren hierbij aanwezig. Het was weer een 

succes. Daarna de startzondag wat ook weer heel gezellig en warm 

was. Mooi was het opdragen van Jeremy.’ Hij heeft er zelf ook van 

genoten en zei ’s avonds tegen me ‘Oma ik wil nog wel een keer 

opgedragen worden. We hebben natuurlijk uitgelegd dat dit niet kon 

maar dat hij er later zelf voor kan kiezen om gedoopt te worden. Bo 

speelde weer de sterren van de hemel op de piano. Aansluitend aan 

de viering was er een gezellig samenzijn. Simon Ballon was er en 

maakte, tijdens de koffie, prachtige figuren van ballonnen voor de 

kinderen. Ze mochten zelf zeggen wat voor figuur ze wilden hebben 

en Simon maakte het voor ze. Tot slot was er soep van Loes en 

Sharon en een broodje. Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers die 

spontaan hebben meegeholpen om dit weekend tot een succes te 

maken. Dank aan de kosters die in hun vakantie een dagje terug 

kwamen om te helpen met het schoonmaken/afwassen van de vuile 

spullen van de barbecue.  

Ontheffing uit het ambt. 

arianne Soorsma heeft om gezondheidsredenen ontheffing uit 

het ambt van diaken gevraagd. De kerkenraad heeft deze met 

spijt maar ook met begrip verleend. We willen vanaf deze plek 

Marianne hartelijk bedanken voor haar inzet in de diaconie. Ruim 7 

jaar heeft zij zich met hart en ziel ingezet. Zij  was vaak de motor om 

bepaalde hulpverlening te geven. Ik denk dan met name aan 

ondersteuning voor de voedselbank maar ook aan particulieren.  

                                                                                 Tineke Hupkens 

W 

M 
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Van het College van Kerkrentmeesters 
 

et de startzondag van 25 augustus is het 

nieuwe seizoen van kerkelijke en andere 

activiteiten begonnen. 

Het is goed om vanuit het College van 

Kerkrentmeesters even terug te kijken op het 

afgelopen seizoen en alvast een blik vooruit te werpen in het nieuwe 

seizoen. 

 

In de eerste halfjaar van 2019 hebben we te maken gehad met aardig wat 

uitgaven die echt noodzakelijk waren en eigenlijk al veel eerder hadden 

moeten plaatsvinden. 

Ik noem hier een aantal punten waar we tegenaan gelopen zijn:  

Het riool liep niet meer goed door en moest gedeeltelijk vervangen worden.  

Aan het orgel moest het een en ander gebeuren.  

De automatische schuifdeur functioneerde niet meer optimaal en is dan ook 

aangepakt.  

De filters van de luchtbehandelingsinstallatie waren dringend aan 

vervanging toe. 

De klaptafels hebben andere poten gekregen zodat mensen die aan de kopse 

kant zitten nu hun benen onder de tafel kunnen steken in plaats van tegen de 

poten aan. 

Ook waren de dopjes onder de poten van de rode stoelen versleten en zijn 

daarom vervangen. Zo’n dopje is maar klein, maar het zijn er wel ruim 400! 

Tot zover een kleine indruk van wat er tot nu toe is gebeurd.  
 

In het zojuist begonnen seizoen moeten ook weer een 

aantal dingen aangepakt worden: 

het schilderwerk is dringend aan vernieuwing toe. Op 

sommige plekken ziet het er erbarmelijk uit. 

De binnentuin moet opgeknapt worden. 

De projectieapparatuur in de kerkzaal is dringend aan 

vervanging toe. We gaan daarom over tot de aanschaf 

van een nieuw Tv-scherm in de kerkzaal. Dit komt in 

de plaats van de oude projector en het oude rolscherm waarop de liturgie 

wordt getoond. We hebben hiertoe besloten mede omdat we een forse 

subsidie hebben kunnen krijgen van de bestemmingsreserve van de Classis 

M 
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Noord-Holland. Een groot voordeel van een Tv-scherm is dat het veel 

helderder is dan de beelden van de oude projector en dat het vast opgesteld 

wordt, zodat niet bij elke viering de apparatuur moet worden opgesteld en 

weer afgebroken. Bovendien kan het ook gebruikt worden voor activiteiten 

in de verhuur van de grote zaal. Iets wat met de huidige apparatuur niet 

meer mogelijk was. 

 

We hopen dat we zo een klein beetje inzicht hebben kunnen geven in 

dingen die op het gebied van gebouw en inventaris gespeeld hebben of die 

voor komend jaar op de rol staan. 

 

                                                                             Jaap Klasen 

                                                                        College van Kerkrentmeesters 

 

 

 

Bericht van de Diaconie. 

 

eet u dat Janny Oudt, gestart is met een actie voor de diaconie? 

Zij heeft prachtige- en inspirerende handgemaakte kaarten 

ontworpen, voor diverse gelegenheden. Bijvoorbeeld kerst, oud en 

nieuw jaar, verjaardagen, beterschap, jubileum, huwelijk enz.  

Ook maakt zij op verzoek kaarten voor bijzondere momenten. Van de 

opbrengst, gaat 30% naar de diaconie.  

Tijdens de kerkdiensten kunt u haar collectie bekijken. 

 

 

Collectes diaconie 

 

13 oktober. Stichting Baanbreker in Enkhuizen. 

e Baanbreker is bedoeld voor mensen van jong tot oud. Met een 

psychiatrische achtergrond, een verstandelijke of lichamelijke 

beperking en/of een chronische ziekte. Alleenstaanden, mensen met 

een arbeidshandicap en voor mensen uit de buurt.  

Zowel binnen als buiten het centrum worden activiteiten 

georganiseerd. Zo zijn er wekelijks terugkerende activiteiten, zoals 

W 

D 
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computeren, koken, wandelen en activiteiten die minder vaak 

terugkeren. Zoals bingo, verwenmiddagen/avonden excursies enz.  

Met uw steun kunnen deze activiteiten blijven bestaan. 

 

 

20 oktober. Voedselbank West-Friesland. 

n de hal van de kerk staat een collectebus, waarvan de inhoud 

bestemd is voor de voedselbank. In onze welvaarts samenleving 

vallen mensen door uiteenlopende omstandigheden tussen wal en 

schip. 

Soms is de schuldenlast zo hoog, dat men niet meer in staat is de 

eerste levensbehoefte te bekostigen. 

De voedselbank geeft het voedsel dat wordt verkregen kosteloos aan 

hun cliënten. Toch vereist het gaande houden van de voedselbank 

veel geld. Denk aan het gebouw, de brandstof voor vervoer, de 

elektriciteit voor verlichting en koelcellen enz. Men werkt uitsluitend 

met vrijwilligers. Met uw gift kan de voedselbank blijven 

voortbestaan. Kijk ook op: stvriendenvoedselbank@planet.nl 

 

 

27 oktober. Hulp West-Friese Kerken. 

e doelstelling is hulpverlenen aan de mensen die in een crisis 

situatie verkeren.  

De hulp is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Het kan praktisch en 

psychosociaal zijn, ongeacht de levensovertuiging van de 

hulpvragers. De steun is direct en heel persoonlijk van aard, snel en 

adequaat. Uw steun is hard nodig. 

 

 

10 november. Kerk in Actie/ Zending Binnenland. 

Steun voor kleine kerkgemeenschappen. 

De PKN ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en 

actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Voorbeelden zijn o.a. om met 

het bieden van pastorale zorg en burenhulp de gemeenschap te 

stimuleren. Er gaat veel goed in de dorpskerken, maar er zijn ook 

I 
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veel zorgen. Want soms ontbreken voldoende menskracht en 

middelen, om de kerk van en voor het dorp te laten zijn. De PKN 

helpt om dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Helpt u mee met uw 

donatie? 

 

24 november Hospice Dignitas. 

n het Hospice worden mensen verzorgd, die in de laatste fase van 

hun leven zijn. Ook hun naasten krijgen de zorg die nodig is.  

De gasten worden in een huiselijke, liefdevolle en veilige sfeer 

ontvangen. Dankzij  uw  financiële bijdrage en met steun van de vele 

vrijwilligers,  kan het Hospice voort bestaan. 

                                                                        Hanneke Frima-de Haan 

 

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 

 Collectes diaconie                                                                 

6 oktober Straat Pastoraat Hoorn 

 

et Straatpastoraat wil zorg en aandacht 

geven aan mensen die veel van hun tijd 

op straat doorbrengen,  

bijvoorbeeld omdat zij dak- of thuisloos zijn 

geraakt of omdat hun huis geen thuis is.  

Ieder mens heeft aandacht nodig, heeft het nodig om te ervaren dat 

hij of zij waardevol is.  

Juist als het leven moeite met zich mee brengt, als het leven getekend 

wordt door verlies, verslaving, of onzekerheid,  

is het fijn als er iemand is die naar je luistert en er voor je is.  

Dat is wat de straatpastor wil doen.  

Luisteren naar het levensverhaal, naar thema’s als verlangen, 

verdriet, hoop, blijdschap, angst, geloof of ongeloof. Maar ook 

gewoon een praatje, het bespreken van het ‘alledaagse’ leven, de 

vraag ‘hoe gaat het met je’, heeft aandacht nodig.  

I 

H 

https://www.straatpastoraathoorn.nl/
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Het contact is gebaseerd op vertrouwen, openheid en respect. 

De straatpastor zoekt mensen op waar zij zijn – op het bankje in het 

park, in een bushokje, in de inloop of in de maatschappelijke opvang.  

Als mensen weer een woning krijgen, houdt zij contact en zoekt ze 

hen thuis op.  

Als er zorg of extra hulp nodig is, kan zij mensen doorverwijzen naar 

de juiste instantie, of zelf even mee gaan naar een afspraak. 

 
3 november Hulpverlening West-Friese kerken. 

 

e doelstelling is tweeledig:  

1. Hulp verlenen aan mensen die op enig moment hun 

leefsituatie als crisis ervaren. Die hulp is 24 uur per dag en 365 dagen 

per jaar beschikbaar. Deze hulp kan praktisch en psychosociaal van 

aard zijn, ongeacht de levensovertuiging van de hulpvrager. 

2. Vorm geven aan de opdracht van 

Jezus Messias, om te zien naar 

mensen in nood en op die manier 

tekenen op te richten van Zijn rijk. 

 HWK maakt geen misbruik van de 

kwetsbaarheid van cliënten door te evangeliseren. Er zijn geen 

verborgen agenda’s. HWK is een uiting van wat men tegenwoordig 

“de dienstbare kerk” noemt. 

Die dienstbaarheid bestaat uit 

1. Het lenigen van de allereerste nood 

 a. een luisterend oor 

 b. verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlenende instantie 

 c. het verstrekken van een klein bedrag aan leefgeld. 

 2. Het verstrekken van meer structurele hulp. 

In een aantal gevallen zullen de hulpverleners zelf een traject van 

psychsociale hulpverlening aangaan met een cliënt, dat niet langer 

duurt dan zes sessies. Dat is een vuistregel. Uitzonderingen zijn 

mogelijk. Uw financiële bijdrage is van harte welkom. 

 

D 
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Ontmoetingsochtenden 

 

ok dit jaar zijn we weer van plan om de ontmoetingsochtenden 

te organiseren. Zij zullen weer plaats vinden op de woensdag 

ochtend in het vertrouwde Seniores Priores complex. De data zijn op 

dit moment nog niet bekend. Maar zoals voorgaande keren krijgt u 

van ons een uitnodiging en deze worden in het Klankbord en de 

Schakel gepubliseerd.  

                                                                         Joke Braas-Bakker 

 

 

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 

In concert met Petra Berger en het Driebankoor 

 

p zaterdag 26 oktober a.s. vindt er in de Nederlands Hervormde 

kerk te Venhuizen een prachtig concert plaats met de bekende 

zangeres Petra Berger en het befaamde Driebankoor. Beiden zingen 

een gevarieerd repertoire, waarbij Petra Berger ook als soliste samen 

met het koor zingt. De begeleiding wordt verzorgd door Mark 

Brandwijk, piano en Aarnoud de Groen, orgel. De algehele leiding is 

in handen van dirigent Jan Verhoef. De aanvang is 20.00 uur.  

Toegangskaarten zijn online à € 17,50 verkrijgbaar via 

www.zingenenzo.com en voor aanvang aan de kassa à € 19,50 

(indien nog beschikbaar). 

Petra Berger’s stem en muziek laten zich niet gemakkelijk in één 

genre vatten en juist dat maakt haar als zangeres zo bijzonder en 

uniek. Met drie octaven tot haar beschikking beweegt zij zich net zo 

makkelijk in het klassieke domein als in de popmuziek. Bij de keuze 

van haar repertoire laat zij zich vooral leiden door haar diepste 

gevoelens en dat maakt dat haar eigenheid en persoonlijkheid op zeer 

herkenbare wijze doorklinken in alles wat zij zingt. Zij weet als geen 

ander haar publiek te raken met haar engelachtige, loepzuivere stem. 

O 

O 
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In Nederland toert ze sinds 2003 ieder jaar met haar eigen band en 

koor met veel succes langs de Nederlandse theaters. In 2011 komt 

een lang gekoesterde droom uit. Petra brengt het album ‘Touched by 

Streisand’ uit met daarop de mooiste Streisand songs.  

De 75ste verjaardag van levende legende Barbra Streisand in 2017, 

vormt voor Petra de aanleiding om in het theaterseizoen 2017-2018 

een speciaal tribute concert aan haar grote inspiratiebron te brengen. 

Petra en haar band brengen prachtige klassiekers uit het rijke oeuvre 

van Streisand.  

Begin 2019 ging de nieuwe theatervoorstelling ‘Passione Italiana’ in 

première. Petra brengt een selectie van de allermooiste Italiaanse 

composities. De voorstelling is in het hele land te zien. In maart 2019 

is de nieuwe cd PASSIONE uitgekomen. De cd is met veel 

enthousiasme door media en fans ontvangen.  

 

 Het Driebankoor 

 

et Driebankoor bestaat uit plm. 70 leden en viert volgend jaar 

het 50-jarig jubileum. Het koor 

heeft in de loop van de jaren een breed 

repertoire opgebouwd. Er is geen 

speciale voorkeur voor een bepaald 

tijdvak of bepaalde componist. 

Hierdoor is de muziekkeuze voor het 

koor onbegrensd. De keuze is altijd wel gericht op een hoge muzikale 

kwaliteit. Deze wordt al meer dan 13 jaar bewaakt door dirigent Jan 

Verhoef.  

Vanwege deze onbegrensde muziekkeuze kan het Driebankoor een 

concert geven op 26 oktober met Petra Berger, op 24 december 2019 

samen met het Lucaskoor zingen in de Kerstnacht en geeft op 19 

januari 2020 een concert met het Princenhage’s mannenkoor. Mocht 

u interesse hebben gekregen om mee te zingen voor een bepaald 

concert of als vast lid, mail even naar leden@driebankoor.nl of kom 

langs op een repetitieavond. U bent altijd van harte welkom! 

 

H 

http://www.sowberlicumrosmalen.nl/default.aspx?lIntNavId=5883
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Concert Mike Boddé en Hermine Deurloo 

p zaterdag 30 november a.s. spelen Mike 

Boddé (piano) en Hermine Deurloo 

(mondharmonica) in het Groene Kerkje in 

Lambertschaag. Zij spelen een gevarieerd concert, 

o.a. ook repertoire van Toots Thielemans, 

afgewisseld met ander repertoire. Mike Boddé zal de schitterende en 

pas gerestaureerde vleugel bespelen. Hermine Deurloo treedt sinds 

2015 op met Mike Boddé, met wie ze al drie keer te zien was bij 

Podium Witteman.  

Mike Boddé is de vaste pianist bij Podium Witteman. 

Zij delen een muzikale voorkeur voor het lyrische Toots Thielemans 

repertoire, afgewisseld met filmmuziek maar ook met bijzondere 

klassieke composities. Zowel Mike als Hermine vertellen korte 

wetenswaardigheden over de muziek. 

Gefascineerd door de klank van de chromatische mondharmonica 

verruilde Hermine Deurloo haar altsaxofoon voor dit kleine 

instrumentje. En met succes: inmiddels speelt ze met artiesten 

uiteenlopend van Alain Clark of Rembrandt Frerichs tot het Jazz 

Orkest van het Concertgebouw en het Metropole Orkest. Deurloo 

opereert in de jazz, maar laat zich niet begrenzen door een bepaalde 

stijl. Zelfs als u haar naam nog niet kent, kent u haar geluid. Deurloo 

geeft in reclames een bekende rookworst net dat beetje extra pit. 

Mike Boddé is bekend van TV en theater als cabaretier, schrijver en 

presentator, maar is daarnaast ook een uitstekende pianist en 

componist. Toen Boddé negentien jaar was, reisde hij naar de 

Verenigde Staten om daar jazz te leren spelen. Nadat hij teruggekeerd 

was in zijn geboorteplaats Rotterdam, ging hij naar het 

conservatorium. Hij is componist van onder meer reclamemuziek en 

kinderliedjes, sinds 2015 vaste gast in het televisieprogramma 

Podium Witteman, speelt duo met Mike Del Ferro en hij speelt sinds 

2016 ook met Hermine Deurloo. Onlangs werd zijn nieuwste boek 

‘Tril’ gepubliceerd. 

 

O 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkv-r-4unkAhUNGewKHR8vCuYQjRx6BAgBEAQ&url=http://kids.flevoland.to/kleuren/muziek/vleugel.shtml&psig=AOvVaw0qIBIlnXHeqnXo2HEPbQiu&ust=1569425273311214
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Hermine Deurloo - chromatische mondharmonica 

Mike Boddé – vleugel 

De aanvang is om 20:15 uur, kaarten zijn vanaf nu online te bestellen 

via www.zingenenzo.com à € 17,50 

 

Gedenkdag 

 

Jou missend 

gedenk ik jou 

 

Jou missend 

vier ik je naam 

op deze gedenkdag 

 

Jou missend 

noem ik je naam, 

jou noemen 

geeft mij lucht 

 

Jou gedenkend 

dank ik je 

om wie je was; 

om wie je bent 

 

Jou dankend, 

jou gedenkend, 

jou vierend, 

jou missend, 

zoek ik mij weg 

 
       Marius van den Berg                  uit: Laatste eer.Uitg. Meinema,  

                                                                  3de herzienedruk, 2007 

http://www.zingenenzo.com/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiFk92f5OnkAhVK6KQKHXMyAC8QjRx6BAgBEAQ&url=http://www.kids-n-fun.nl/kleurplaten/herfst&psig=AOvVaw2YULf5kTy7YNY74Q3eWaVJ&ust=1569425419031858
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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  17 november 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: 

              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  
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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 

verder                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.zomerperiode.nl/kleurplaten-over-de-herfst/&psig=AOvVaw03gXfOUrn-4oMicUCXQi3O&ust=1569591686720000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi9iefO7uQCFQAAAAAdAAAAABAE
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Kerkdiensten  

 
04 okt    19.30 uur  Hoogkarspel, Meditatievesper,  

                                                      Wilma van Ophem 

06 okt    10.00 uur  Westwoud, Ina Broekhuijzen,  

                         Westfriese viering, m.m.v. Tiny Vlaar (zang) 

13 okt    10.00 uur  Hoogkarspel, pastor Piet Meijer  

17 okt    09.45 uur  Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst 

20 okt    10.00 uur  Hoogkarspel, de heer Jerke de Vries 

27 okt    10.00 uur  Hoogkarspel, ds Rudolf Kooiman 

 

01 nov   19.30 uur  Hoogkarspel, Meditatievesper,  

                                                     pastor Cor van Spek 

03 nov   10.00 uur  Westwoud, ds Henri Frölich, 

                                                   gedenken van overledenen 

10 nov   10.00 uur  Hoogkarspel, mevrouw Arja Kraal 

17 nov   10.00 uur  Hoogkarspel, ds Henri Frölich,  

                                                    gedenken van overledenen, 

                                                    m.m.v. de Westfriese Cantorij 

21 nov   09.45 uur  Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst, 

               oecumenische viering,  

              gedenken van overledenen 

24 nov   10.00 uur  Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer 

 

01 dec   10.00 uur  Westwoud, ds Luuk van Loo 

 

 
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.istockphoto.com/be/nl/vector/kleurplaat-in-vector-met-huishoudelijke-herfst-elementen-gm1031048884-276218432&psig=AOvVaw03gXfOUrn-4oMicUCXQi3O&ust=1569591686720000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi9iefO7uQCFQAAAAAdAAAAABAX

