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Klankbord Pasen 2020 
24e jaargang, nr 2 

 

En dan... komen er woorden. 

 

Woensdag 18 maart 2020  

19.00 - 19.15 uur 

En de klokken... 

zij zwengelen aan 

in de verte. 

Gehoor gevend 

sluiten er  

meerdere aan. 

Zij vullen 

het ruim, 

uit verschillende torens. 

Met hoop 

en met troost 

in ons kwetsbaar bestaan. 

En de klokken... 

zij roepen ons op 

te verstillen. 

In een roerige tijd 

naar elkaar 

óm te zien. 

Hun klank 

resoneert 

en bereikt onze diepten. 

Vertolken 'eensluidend' 

een hart 

onder de riem. 

Wilma van Ophem 
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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.  

 

 
Crisis? 

Is het even crisis… in je financiën? in je relatie? in je koelkast?  

 

HWK helpt je eruit! 

We doen dat… professioneel, persoonlijk, voor iedereen, anoniem, kosteloos en zonder 

wachttijden.  
 

Bel met 0229-271684 of mail: hwk.hulpverlening@live.nl 

Als je belt krijg je of  een hulpverlener aan de lijn, of een antwoord-apparaat. Spreek je 

boodschap in en je wordt binnen 24 uur teruggebeld.  

 

mailto:hwk.hulpverlening@live.nl
http://www.hulpverleningwestfriesekerken.nl/
mailto:hwk.hulpverlening@live.nl
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Van de redactie 

 

Dit Klankbord verschijnt voor het eerst in zijn 24-jarig bestaan niet in gedrukte vorm, maar 

alleen digitaal. De redactie heeft besloten om niet fysiek te vergaderen en ook de raap- en 

niet-groep kan natuurlijk niet bij elkaar komen. 

Is het een idee om voor onze oudere gemeenteleden, die geen computer hebben, dit 

Klankbord te printen en bij hen in de bus te doen, zodat ook zij het kunnen lezen? Overleg 

even met elkaar wie wat voor wie doet. 

 

De redactie wenst iedereen goede Paasdagen toe en blijf in goede gezondheid.  

Wij vertrouwen erop dat er weer betere tijden zullen aanbreken! 

De redactie 

 

Hoogkarspel 23 maart 2020 

Balans  

Inmiddels gaan we alweer de tweede week in waarin we beperkt zijn in onze 

bewegingsvrijheid. Toch lijken mijn dagen soms verdacht veel op sommige dagen in het pre-

coronatijdperk. Ik werk sowieso al heel regelmatig thuis. Wel zijn alle activiteiten buiten de 

deur, zoals vergaderingen, leeskringen, gespreksgroepen, kerkdiensten en verschillende 

andere bezoeken op dit moment weggevallen.   

Waarschijnlijk geldt ook voor veel mensen onder u dat de dagen niet veel anders zijn dan ze 

waren. Minder bezoek misschien. Toch geeft de huidige situatie een heel ander gevoel. Het 

verschil is dat het nieuws en de gesprekken worden gedomineerd door het coronavirus. Niet 

alleen lichamelijk hebben veel mensen er last van maar ook mentaal is het een aanslag op ons 

functioneren, denk ik.  De afgelopen weken werd in ieder geval de ene na de andere maatregel 

door de overheid ingesteld en vorige week zondag gingen zelfs alle scholen per direct dicht. 

Wat een rollercoaster aan ontwikkelingen, gedachten en gevoelens. Dit had toch niemand zich 

aan het begin van het jaar kunnen indenken. En dan is het in deze bewogen en verwarrende 

tijden de kunst balans te houden. Het gewone ritme van onze dagelijkse activiteiten wordt 

sterk verstoord. We worden plotseling ook op onszelf teruggeworpen. Dat kan zowel positief 

als negatief doorwerken. Sommigen ademen op, weten hun tijd goed te gebruiken, doen 

klusjes misschien of gaan opruimen en hebben tijd voor andere dingen. Maar je kunt je ook 

net zo goed eenzaam, geïsoleerd en angstig voelen. Er komt geen bezoek meer, 

verpleeghuizen zijn op slot. Je kunt de deur niet meer uit. Als je oud bent en tot de kwetsbare 

groep behoort, wordt het even heel stil om je heen (ook uit bescherming natuurlijk, maar 

toch!)  En weer anderen hebben het gewoon heel druk! In de zogeheten ‘vitale beroepen’ 

worden overuren gemaakt terwijl in andere sectoren men bang is voor verlies van baan en 

inkomsten. Ook vergt het moed en discipline je niet te laten infecteren door het negatieve 

nieuws dat ieder uur via talloze media bij je binnendringt. Helemaal afschermen kan echter 

ook niet. En niemand weet hoe lang dit nog duren zal… 

Graag deel ik met u daarom het onderstaande gedicht van de filosoof, dichter en zenleraar 

Hein Stufkens. Het verwoordt een verlangen naar gelijkmoedigheid. Het biedt tegenwicht, een 

kans tot inkeer en rust. Het laat zich lezen als gedicht, maar zeker ook als gebed. 

Ik wens u in deze lastige en onzekere tijd veel warmte en alle goeds! 

  

(Per mail en telefonisch ben ik natuurlijk gewoon bereikbaar: ahfrolich@gmail.com en 

telefoon: 06 24841692) 

 

ds Henri Frölich 

 

mailto:ahfrolich@gmail.com
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Om gelijkmoedigheid – Hein Stufkens 

Maak mijn hart een oase van stilte, 

Maak mijn lichaam een tempel van rust, 

Maak mijn geest een onbeschreven blad, 

Maak mijn ziel een spiegel van licht. 

 

Maak mijn mond zonder oordeel, 

maak mijn ogen onthecht, 

maak mijn oren tot horen bereid. 

Dat ik leer staan met lege handen. 

 

Dat ik mag aanvaarden wat is, 

mag vertrouwen wat komt, 

mag loslaten wat was, 

op adem mag komen ieder moment. 

 

Alles begrijpend ben ik wijs, 

niets grijpend ben ik liefde, 

niets bezittend ben ik vrij, 

niets waar makend ben ik waar. 

 

Toon mij het gezicht van 

voor ik begon. Maak mij 

één met alles, één met allen, 

één met de Bron. 

 

 

Corona en de Veertigdagen-tijd 
 

Als kerken beleven we wel een heel bijzondere Veertigdagentijd. Het was heel treffend wat 

Wim Boevink schreef in Trouw: afgelopen weken leken op een omgekeerde adventskalender: 

iedere dag gaat er een luikje dicht. 

Normaal gesproken zou ik vandaag, 22 maart, gepreekt hebben in Hoogkarspel over de eerste 

van de 10 plagen in Egypte: de Nijl die in bloed verandert, waardoor het volk geen drinkwater 

heeft. 

Het lijkt erop dat wij onze eigen plaag hebben. Een virus, zo klein dat je het niet met het blote 

oog kunt zien, ontregelt heel de wereldeconomie. Ik voel erg mee met alle ondernemers die 

getroffen worden. De onzekerheid is vreselijk: gaat het lang duren, ga ik dit overleven als 

onderneming? Zelf merken we het ook in de zeilcharterwereld: alle scholen en 

jongerengroepen uit Duitsland hebben van overheidswege de opdracht gekregen niet te gaan 

zeilen dit seizoen. En ook andere groepen annuleren.  

 

Gelukkig hebben wij nog werk: het schip in de verf zetten. Vanuit de kerk is ons geadviseerd 

om bezoekwerk alleen in dringende gevallen te doen. Als u dus iets dringends heeft, bel 

rustig! Voor de rest doe ik ook telefonisch pastoraat.  

Het is een raar idee dat er zo’n tweedeling in de maatschappij aan het ontstaan is: 

ondernemingen, scholen, etc. die stilliggen en mensen in de zorg, de transportsector en de 

overheid die zich te pletter werken.  
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Dankbaar ben ik voor alle initiatieven. Kerkdiensten via internet, even een aardigheidje aan de 

deur afgeven voor iemand, een bloemenactie die we vanuit de Rotary opzetten: inkomen voor 

de bloementeler en een hart onder de riem voor wie gedwongen thuis zit of juist werkt in de 

zorg. 

En zo zijn er talloze initiatieven. Het kerkklok luiden op woensdag troost mensen. Ik heb 

vurige hoop dat er iets zal blijven hangen van de solidariteit die er te midden van alle ellende 

ook is.  

 

En eens temeer beseffen we dat het leven minder maakbaar is dan we dachten. Ik ben 

dankbaar dat wij als kerk een plek kunnen zijn, waar mensen met al hun onmacht, frustratie 

en verdriet terecht kunnen. Dat wij verhalen hebben, die mensen kunnen helpen in hun 

moeilijkheden.  

Wellicht een idee om het boek Exodus zelf te lezen deze Veertigdagentijd? 

 

Met een hartelijke groet, 

ds Hanneke Borst   

 

Berichten uit Hoogkarspel-Lutjebroek 

 

Voorzitterpraat 

 

We leven in een onwerkelijke tijd. Voor velen van ons is het zoveel mogelijk binnen zitten. 

Geen kerk, geen kerkelijke en andere activiteiten in het kerkgebouw. De maatregelen worden 

voortdurend aangescherpt. Gisteren schreef ik een stukje dat gisteravond alweer achterhaald 

was. Vanmorgen las ik dat ook de Protestantse Kerken de komende twee maanden gesloten 

zijn. Heel triest maar het kan niet anders. Het is vreemd en verdrietig om in De Goede Week 

niet naar de kerk te kunnen gaan. Pasen is het belangrijkste feest van het kerkelijk jaar. Er 

zullen vast wel mooie vieringen op de tv en online zijn. 

Ieder zondag is de scriba (ds René de Reuver) van de PKN kerk om 9.20 uur op tv te zien met 

een korte viering vanuit de kapel in het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. 

Het is belangrijk dat we ons aan de richtlijnen van de overheid houden. Het was zorgelijk dat 

veel mensen zich het afgelopen weekend niet aan deze maatregelen hielden.  Ik wil dan ook 

iedereen oproepen om dat wel te doen. Johan en ik vallen beiden in de risicogroep. Het is voor 

ons dus ook zaak zoveel mogelijk binnen blijven. De kinderen doen de boodschappen en 

zetten die op het aanrecht en zijn weer verdwenen want ze zijn verkouden. Jeremy, ons 

bonuskleinkind, was zaterdag jarig ook dat kon niet gevierd worden. Erg sneu voor hem 

vooral omdat het zijn eerste verjaardag in Hoogkarspel was. Hij had zich er zo op verheugd. 

Laten we vooral niet klagen maar bidden voor al die mensen die vechten voor hun leven, voor 

de ouderen die geen bezoek mogen ontvangen in het verzorgings- of verpleeghuis, voor alle 

mensen in de zorg die zich tot het uiterste moeten inspannen om deze zorg te blijven verlenen, 

voor al die mensen die zich inspannen om in deze zware tijd dingen door te laten gaan. 

 
Er zijn ook mooie dingen te melden. Op 11 maart hebben we prachtige avond beleefd met 

Marianne van Caspel die ons op een boeiende wijze aan de hand van beelden verteld heeft 

over de Divina Commedia van Dante. Er was een goede opkomst, ook vanuit de omliggende 

dorpen waren er heel wat belangstellenden. 

Door al het thuis blijven heb ik hard kunnen werken aan het preekrooster 2021. 

Namens de kerkenraad wens ik u allemaal veel sterkte en gezegende Paasdagen. We zien 

elkaar hopelijk in juni weer. 

Tineke Hupkens  
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Van het College van Kerkrentmeesters 

 

Het is een onwerkelijke tijd, bijna alles “op slot”, ook onze kerk. Daardoor is het heel erg 

rustig in en rondom de kerk. Gelukkig is de geplande schilderbeurt op tijd afgerond. Het weer 

zat gelukkig mee en dat is maar goed ook, want het schilderwerk zelf viel behoorlijk tegen, 

met name het schoonmaken van oude verflagen en het herstellen van verrotte plekken. Op 

veel plaatsen moest daar nogal wat aan gebeuren. Gelukkig is dat nu achter de rug en kunnen 

we dankzij Klussenbedrijf B. Keizer weer een aantal jaren vooruit. 

Het gebouw ziet er weer mooi uit, maar wordt voorlopig niet gebruikt, wie had dat kunnen 

denken. 

Zoals ik al schreef: het is een onwerkelijke tijd. Dingen moeten en gaan anders dan we 

gewend waren. We kunnen bijvoorbeeld niet meer met een tuingroep aan de gang, maar de 

individuele leden kunnen wel afzonderlijk wat aan de tuin doen. Hier en daar wat schrapen of 

snoeien en natuurlijk gaat Simon ook met de grasmaaier aan de gang. Jos en Margreet pakken 

wat klussen op die toch moesten gebeuren, zoals de vlaggenmast en de binnentuin, waar vorig 

jaar een begin mee is gemaakt. 

Andere dingen gaan gewoon door zoals het voorbereiden van de jaarrekening en het doen van 

betalingen. Dan zie je hoe de technologie ons helpt om dingen op afstand te regelen. 

Maar ik hoop dat we elkaar binnenkort toch weer in levende lijve mogen ontmoeten. 

 

Met hartelijke groet, 

Jaap Klasen 

 

 

Diaconieuws 

 

Plotseling hebben we te maken met het Coronavirus. We leven met aanpassingsregels vanuit 

de regering. Natuurlijk houden wij ons daar allemaal aan. Alles om geen, of zo weinig 

mogelijk, verspreidingspieken te veroorzaken. Dus houden wij afstand. Sluiten er deuren. 

Werken wij thuis etc. Maar ondanks het afstand houden, houden wij elkaar juist vast op 

andere manieren. Via de media en communicatiemiddelen als de telefoon, computer of via 

een brief of kaartje. Dat doet goed. We houden elkaar ook vast in geloof, ook al zijn ook de 

kerkdeuren gesloten momenteel. Het heeft ons enorm gesterkt om de klokken van alle kerken 

te horen luiden op 18 maart j.l. Met dank aan de kosters die deze taak op zich namen.  

Thuis hebben wij de schuifpui opengezet om te luisteren en we hoorden Hoogkarspel en 

Westwoud. Wij luisterden ook aan de voordeur en we hoorden ook het gebeier in Lutjebroek, 

Grootebroek en verder in de wijde omgeving. Kippenvel en... houvast. Die avond kwamen er 

woorden op die wellicht een klein steentje bijdragen tot steun. Een gedicht ontstond. De 

klokken.  

 

Met Nirmala, die tijdens de meditatievesper hun oosterse, meditatieve liederen zongen bij de 

levensboom, hebben wij besloten een rubriekje toe te voegen aan onze website. 'Lichtpuntjes 

in Coronatijd...' U vindt die op:  http://www.nirmala-nederland.nl/.  Hierin is het gedicht: ‘De 

koning aan het woord’ opgenomen, een gedicht voor kinderen, die ook onze steun en 

aandacht verdienen in deze heftig tijd:  

 

 

http://www.nirmala-nederland.nl/
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Vrijdagavond 20 maart 2020     

  

DE KONING AAN HET WOORD 

Hoi kinderen van Nederland, 

hebben jullie het gehoord? 

Vanavond was op de teevee 

de Koning aan het woord. 

Fijn, dat hij in zijn toespraak ook 

heel lief tot jullie sprak. 

Want dit is geen vakantietijd, 

het brengt veel ongemak. 

Contact met meester of met juf 

gaat via internet, 

Zij hebben allen met elkaar 

heus flink wat werk verzet. 

Nu moeten jullie thuis leren, 

zonder kinderen uit jouw klas. 

Dat vind je vast een beetje saai, 

‘k wou dat het anders was. 

Je mist ook vast je vriendjes wel, 

het samen buiten spelen. 

En als je jarig bent kan jij 

op school niet uit gaan delen. 

Van jullie wordt nu veel gevraagd, 

dat geeft soms wel wat stress. 

Zorg dat je thuis geen ruzie maakt 

en… blijf goed bij de les! 

Wilma van Ophem 
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Vesper met Nirmala 

 

Dat mochten wij merken tijdens de Vesper op vrijdag 7 februari j.l. 

Nirmala trad voor de eerste keer op met drie van hun oosterse, meditatieve 

liederen. Opgesteld rond de levensboom genoten wij in een kring met ruim twintig personen 

van zelfgeschreven gedachten, gedichten en liederen, waar wij allemaal stil van werden. Zelfs 

na de laatste klanken bleef iedereen in de stilte hangen. Een mooier geschenk kon Nirmala 

zich niet wensen. Het 'andere geluid' van Els, Frans, Jos en Wilma bereikte gevoelige snaren 

en dat is precies wat Nirmala beoogt. Innerlijk verstillen en... luisteren naar de bron. De 

reacties waren hartverwarmend, waarvoor onze hartelijke dank. Maar nu helaas, andere tijden. 

De wereld is opgeschrikt door het coronavirus. Moeilijke tijden voor iedereen, waar wij met 

heel ons hart bij stil staan. Wij vragen om moed, kracht, liefde en licht in deze donkere tijden 

en hopen op een nieuw begin, nieuwe adem, nieuw leven. 

En... dat het, ondanks alle onzekerheid, tóch Pasen mag worden voor iedereen.  

Shalom, vrede, namaste🙏  

namens Nirmala 

 

 

 

Een ontmoetingsgesprek 

 

Eén van de ontmoetingsgesprekken die nog net voor de corona-maatregelen gehouden kon 

worden was ten huize van ondergetekende. Samen met Greet Schaaf hadden we de mensen uit 

onze beide wijken via een brief uitgenodigd om op woensdagmorgen 5 maart bij elkaar te 

komen. Zestien mensen hadden hieraan gehoor gegeven. Het werd die morgen een mooie 

grote kring onder leiding van ds Henri! Voor hem was het een goede gelegenheid de mensen 

uit de gemeente te leren kennen. We hebben met elkaar gesproken over wat ons bezighoudt 

met betrekking tot de ‘toekomst’ in de breedste zin van het woord. Eenieder kreeg de kans via 

een vragenkaartje hier wat over te zegen. Er ontstond een open en warm kringgesprek waar 

we allemaal met een goed gevoel op kunnen terugkijken.                                                            

Ook een ochtend als deze is kerk-zijn! 

Loes Siedenburg 

 

Nieuw beleidsplan 

 

Met de kerkenraadsleden hebben we de afgelopen tijd een paar maal bij elkaar gezeten om het 

beleidsplan 2020-2024 op papier te zetten.  U kunt dit plan nalezen op de website van de kerk.  

 

Loes Siedenburg 

 

Kerkbalans 2020 

Wat is uw kerk u waard? 

 

In januari is kerkbalans weer bij 118 Pastorale eenheden (lees verder gezinnen) in de bus 

gevallen. Van deze 118 gezinnen hebben er helaas maar 70 gezinnen hun toezeggingen 

ingeleverd. Dit wil zeggen, dat 48 gezinnen hun toezegging kerkbalans 2020 tot op heden niet 

hebben teruggezonden. De begroting van kerkbalans 2020 is hierdoor uitgekomen op                 

€ 7.385,00 tegen € 8.538.00 in 2019. Dit is helaas dus een afname van € 1.153, 00. 

https://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/gemeente/nieuws-van-de-kerkenraad/beleidsplan-2015/
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Daarom willen wij alsnog een dringende oproep doen aan deze 48 gezinnen, om hun 

toezegging kerkbalans 2020 terug te sturen, dan wel in de brievenbus van de kerk (brievenbus 

Herberg) te doen. 

Bij voorbaat hartelijk dank namens het bestuur van de protestantse kerk                      

Hoogkarspel-Lutjebroek. 

Johan Hupkens 

 

 

 

Collecten Diaconie 

19 april Kerk in Actie. 

 

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst. In India worden duizenden Dalit-kinderen 

gediscrimineerd en buitengesloten. 

Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende 

kastensysteem en de cirkel  

van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit-kinderen 

huiswerkbegeleiding en muziek, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en 

verbeteren zij hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituaties 

van de kinderen. Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken. 

 

26 april. Vrienden van het Noorderlandhuis. 

 

 

10 mei Stichting Speel-o-Theek Hoogkarspel. 

 

Blijven werken aan de beschikbaarheid van goed speelgoed. Dat is de drijfveer van de 

Stichting Speel-o-Theek Hoogkarspel.  

Goed, educatief en verantwoord speelgoed is vaak duur en is van belang voor het ontwikkelen 

van de motoriek en fantasie van jonge kinderen. Met het juiste speelgoed op de passende 

leeftijd, kan de ontwikkeling van kinderen worden gestimuleerd.  

Dit is in het belang van zowel de voorschoolse peuter/kleuterperiode, als de basisschool 

periode. De Speel-o-Theek is gevestigd in de bibliotheek van Hoogkarspel. 

 

17 mei Straatpastoraat. 

 

Het 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 de gevangenis, het ziekenhuis en andere instellingen. De straatpastors bieden 

ruimte om met de sociaal kwetsbaren te praten over de dingen die hun bezighouden. 

 

14 juni Kees Schouten koorlid Alom. 

 

Vrienden van het Nicolaas verpleeghuis Lutjebroek. 

 

Deze stichting maakt extra activiteiten en voorzieningen mogelijk in de huizen, die door de 

regulieren overheidsvergoedingen niet kunnen worden bekostigd. Uw bijdrage is dan ook heel 

hard nodig. 
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28 juni Stichting Burundi 

 

Burundi is een klein land in het oostelijk midden van Afrika. Voor kinderen uit kwetsbare 

gezinnen in Burundi, is het voortgezet onderwijs onbetaalbaar. Educatie is de sleutel tot 

ontwikkeling en een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede en onrechtvaardigheid.  

Tevens is onderwijs een prachtig middel om ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie aan te 

pakken. Uw bijdrage is dan ook onmisbaar om deze projecten te steunen.  

 Hanneke Frima  

 

 

Berichten uit Westwoud 

 

Gespreksochtenden in Seniores Priores. 

Op 11 maart hadden we onze laatste gespreksochtend met onze beide kerken. Henri Frölich, 

onze dominee, heeft het deze ochtenden als heel positief ervaren. De opkomst was goed en er 

kwamen weer mooie verhalen over tafel. Daarom willen we er volgend jaar mee doorgaan. 

Even een idee van de opkomst: in november waren er 11 personen, in januari 8 personen, in 

februari 16 personen en in maart 14 personen 

Namens de beide kerken bedankt voor uw komst. 

        Aafke de Vries-Veerman 

 


