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Kom, Geest van leven
Kom, Geest van leven,
ziel van ons bestaan,
hart van het heelal,
kom, licht van toekomst,
zicht op morgen,
inzicht op vandaag,
inzicht op ons doen en laten,
kom, machteloos-machtige,
mosterdzaadje, graankorrel,
zuurdesem
van onze ommekeer ten goede,
kom, stille roepkracht
van vernieuwing en bevrijding,
dring door tot diep achter
onze welverzorgde, westerse huid,
tot diep in ons hoofd en hart,
kom, grondige genezer,
geef ons nieuw terug aan onszelf
en aan anderen, dichtbij en ver,
doe ons elkaar zien
met nieuwe en benieuwde ogen,
kom, geest van menswording,
help ons recht doen
help ons naasten zijn,
en laat ons niet los,
houd ons vast ten einde,
ten goede, amen
Jan van Opbergen Open deur 2010
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Pinksteren 2017: De Geest troost en inspireert

E

lke zondag beginnen we de viering met als
openingswoorden o.a. dat de Geest ons troost
en inspireert alle dagen van ons leven.
Jezus heeft ons een helper gestuurd, de Geest die
altijd bij je is, die je mag raadplegen als je het niet meer weet, die je
influistert wat goed is. Een Trooster zal de Vader jullie zenden en wat
is dat vaak nodig in ons leven. Want het kan een tijdje goed gaan,
maar dan val je soms in een diep gat. Je gezondheid laat te wensen
over, er gebeurt iets in je naaste familie, of op je werk, waardoor de
onzekerheid toeslaat.
En dan is de geest altijd aanwezig, ook in als je iets maakt en even
vast zit, soms komt er een ingeving, een woord en je kunt weer
verder. Ik wacht altijd op de geest als ik met een viering/overweging
bezig ben en ze komt.
Je kunt erop vertrouwen, want zij is aan ons gegeven als de adem die
door ons lichaam stroomt.
Het Pinksterfeest is een feest van vertrouwen, blijdschap, elkaar
verstaan en ontmoetingen van heel verschillende mensen.
Zo gaan we het ook vieren in Westwoud.
We hebben Voice Over met Enrico Kors
uitgenodigd voor onze viering. Zij zullen voor
ons zingen en spelen.
Natuurlijk gaan we ook zelf zingen, maar het zal
anders worden als anders.
Het thema is ‘De Geest is vrij’ en zo is het, de
Geest waait waarheen zij wil en bevrijdt ons van angsten en
benauwdheid. Ze maakt letterlijk ons lichaam los.
Dat gaat de muziek ook doen en iedereen is daarvoor uitgenodigd.
Neem je buren, vrienden mee, want we maken er een mooi feest van
zondag 4 juni a.s.
Ds.Marina
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Bevestiging Anny Koster-Donker als diaken

O

p 4 juni Pinksterzondag wordt Anny Koster-Donker bevestigd in
het ambt van diaken in de gemeente van WestwoudBinnenwijzend. Nog een feestelijk gebeuren, want wij zijn heel blij
dat Anny mee de verantwoordelijk-heid voor het leiden van onze
gemeente wil dragen. En dat in dat mooie ambt van diaken.

In memoriam Maria Loots-Schild

O

p 24 april j.l. is in haar woning aan het
Raadhuisplein 24 overleden Maria
Loots-Schild geboren op 22 oktober 1934
in Enkhuizen.
Zij was echtgenote van IJsbrand, moeder van Clasien, Roel, Gert en
Kees die jong overleden is, en ze was oma. Een lieve sterke moeder,
schoonmoeder en oma, vol humor en altijd zorgzaam voor allen van
wie ze hield. Op zaterdag 29 april was haar afscheid in het
Crematorium in Haringhuizen.
De familie heeft haar een mooi afscheid gegeven samen met pastor
Louise Kooiman die mij verving tijdens mijn vakantie. Boven de
rouwkaart stond “ ’t is mooi weest”
Het is mooi geweest dat ze bij ons was, dat zij lief kind van God was
en heeft geleefd en bestaan volgens haar eigen zeggen.
Ze heeft het zwaar gehad in het leven.
En ze heeft genoten van het leven. Met IJsbrand en de kinderen en
kleinkinderen, met de kaartclub, de vrienden, bij de soos, maar het
leven werd de laatste jaren door haar ernstige gezondheidsklachten
wel moeizamer.
Begin september vorig jaar maakte ik een column over ‘Hete dagen’
waarin ik Marie citeerde:
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“Maar als ik naar de kerk loop, zie ik al weer de fietsen staan van
alle vrijwilligers van de soos. En o wonder, daar komen de dames en
heren achter de rollators aan om te gaan kaarten, handwerken en
knutselen.
Ze worden juichend ontvangen, want niemand verwacht veel volk met
dit weer. Ik spreek een van onze gemeenteleden( Marie) aan en prijs
haar om haar moed om door deze warmte over het hete plein naar de
kerk te komen.
‘Ach’ zegt ze ’ het is overal heet’.
Zo eerlijk en nuchter, én maar doorgaan, zo zullen we haar Marie
herinneren.
In memoriam Tineke Praamsma-Kool

O

p woensdag 10 mei overleed Tineke Praamsma, zij werd
geboren op 2 januari 1928 te Bilthoven.
Jarenlang was zij aan ons als gemeente verbonden.
Ze heeft veel gedaan voor onze gemeenschap en
er was een nauwe band met onze diaconie
vanwege al haar maatschappelijke activiteiten.
Helaas brak ze door de onenigheid die jaren
geleden ontstond. Toen hoefde het niet meer
voor haar.
Maar niet alleen voor de kerk was zij van grote
waarde. Samen met haar man Johannes was zij
jarenlang moeder en vader van het weeshuis de
Schuilhoeve in Grootebroek.
Als moeder van twee van haar drie kinderen, die schizofreen waren,
heeft zij met alle macht zich sterk gemaakt voor een dichtbije,
beschermde en gewone plek in de samenleving voor mensen met een
psychose gevoeligheid. Ze pleitte en werkte als boegbeeld van
Ypsilon in Westfriesland voor een woonplek voor hen en heeft de
oprichting van de Til in Enkhuizen als kroon op haar werk mogen
zien.
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Op dinsdag 16 mei was er een afscheidsbijeenkomst in de Aula van
de Begraafplaats Den en Rust in Bilthoven, waarna zij is bijgezet in
het familiegraf.

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK
Van de voorzitter

O

p het moment dat ik dit schrijf vieren we deze week
Hemelvaartsdag. In Hoogkarspel betekent dit ook dat het dat
weekend kermis is. Een weekend vol plezier met vrienden en familie.
Een feest van ontmoeting en saamhorigheid, In de R.K. kerk was er
op Hemelvaartsdag al weer voor de vierde keer de uitgebreide brunch
waar ale dorpelingen welkom zijn.
Afgelopen zondag 21 mei ging Ds Henri Frölich in de viering voor.
Het was een prachtige viering met een hele mooie preek. Hieronder
leest u een paar gedeelten uit de preek. Met zijn
toestemming mag ik u dit laten lezen.
Ds Frölich preekte uit Handelingen 18 en 19 de derde reis
van Paulus naar Efeze en vandaar door naar Korinte. De
reis duurde ongeveer vier jaar van ongeveer 54 tot 58 AD.
De Geest van God komt over de mensen, nadat Paulus
zijn handen op hen legde want ze hadden gehoord dat je
in naam van Jezus gedoopt moet worden en niet alleen
met water gedoopt zoals Johannes dat deed.
Ds Frölich verwees naar het boekje van van Rochus Zuurmond met
als titel ‘niet te geloven’, deze schrijver legt op heldere wijze uit wat
er vanuit bijbels perspectief verstaan wordt onder de Heilige Geest.
In het boekje lees je o.a. dat een geest in de bijbel ‘een kracht is’ die
een mens aanzet tot een bepaalde activiteit.
Wanneer wij bijvoorbeeld spreken over ‘de macht der gewoonte’ zou
men dat in de oudheid een geest noemen. Toch is daarmee nog niet
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alles gezegd over de Heilige Geest. Zuurmond gaat verder met de
geesten (machten) die aan het werk zijn in de bijbel. Hij schrijft dat
er allerlei soorten geesten zijn, nuttige maar ook schadelijke, goede
maar ook kwade, en het is belangrijk om een goed onderscheid te
maken.
In de kerk wordt de Heilige Geest vaak
verbonden met Pinksteren. Het pinkstervuur is
een verhaal vol symboliek en het duurt even
voor het tot je doordringt. Er is sprake van
wind en vuur, van buiten zinnen en spreken in
tongen, net als we vandaag in de lezing
hoorden. Het pinksterverhaal hanteert zoals zoveel bijbelverhalen de
taal van de roem, de mythe en het gedicht. Het pinksterverhaal gaat
ook over wat een mens in verwondering waarneemt als bestaand,
maar waarvoor hij geen woorden heeft althans niet de woorden
waarmee je de dagelijkse, zintuigelijk waaarneembare werkelijkheid
gewend bent te beschrijven. Daarom is het zo moeilijk om je een
beeld te vormen van de geest, het is proberen in woorden te vatten
wat juist boven die woorden uit gaat.
Tot zover de citaten uit de preek van ds Frölich
Jammer dat er zo weinig mensen in de kerk waren. We zitten
natuurlijk nu midden in de vakantietijd voor senioren. Dat maakt ook
dat er minder kerkbezoek is. Toch kan ik u van harte aanbevelen om
ook bij de gastpredikanten eens vaker naar de kerk te komen. Het is
vaak zeer de moeite waard.
Als u dit blad ontvangt gaan we Pinksteren vieren, het feest van de
Heilige Geest. Het is het meest onbekende feest van de Christelijke
feestdagen maar het hoort er toch echt bij. Dit jaar vieren we
Pinksteren in Westwoud met medewerking van Enrico Kors en de
Voice Over. Het belooft weer een hele mooie viering te worden
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waarin ds Marina onze voorganger is. Op 31 mei is er een
gezamenlijke vergadering met Westwoud.
Ds Marius Braamse is hierbij ook aanwezig. We gaan o.a. met elkaar
praten over het beroepingswerk. Een spannende tijd
breekt dan aan maar ook weer een hele uitdaging. We
gaan ook praten over de startzondag van 3 september.
In het volgende Klankbord kunnen we daar vast meer
over vertellen. Een ding kan ik u wel alvast
verklappen er komt in ieder geval een ballonnenman.
Neem vooral uw kinderen of kleinkinderen mee want
het wordt vast heel leuk, mooi en gezellig
Voor nu wens ik u allemaal een hele mooie zomer
Tineke Hupkens

Data Gesprek voor de Zondag tot en met augustus
Plaats en tijd: om 15.30 u in de Herberg
7 juni voor zondag 11 juni in de kas in
Lutjebroek
19 juli voor zondag 23 juli
9 augustus voor zondag 13 augustus
23 augustus voor zondag 27 augustus

Collecterooster Diaconie Hoogkarspel-Lutjebroek.
11 juni. Stichting Logeerhuis Merakel.
it logeerhuis is gevestigd in de oude pastorie van Lutjebroek en
is bedoeld voor kinderen met een beperking.
Deze vragen vaak extra aandacht en zorg van ouders, verzorgers en
andere gezinsleden. Ervaren wordt dat het vaak problematisch is om
het kind bij vrienden en bekenden te laten logeren.

D
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In het logeerhuis kan een kind in een gezellige, huiselijke en
kleinschalige omgeving logeren. Dit onder begeleiding van
deskundige mensen met ruime ervaring op het gebied van speciale
aandacht en zorg. Uw steun is hierbij hard nodig.
18 juni. Villa Pardoes.
illa Pardoes is een initiatief van Stichting Natuurpark de
Efteling en is bedoeld voor ernstig zieke kinderen in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar. Om de kinderen en hun families een fantastische
vakantie te bieden, worden zij ondergebracht in de prachtige
omgeving van Kaatsheuvel. De vakantie in Villa Pardoes is een
onvergetelijke ervaring, waarbij naast de familie ook de vriendjes en
vriendinnetjes van het zieke kind van harte welkom zijn. Villa
Pardoes is ondergebracht in een zelfstandige stichting een heeft een
CBF keuring voor goede doelen.

V

25 juni. Stichting Kartini.
tichting Kartini is opgericht in 1977 en ondersteunt
op dit moment ongeveer 400 kansarme kinderen in
en rond de stad Malang op het Indonesische eiland
Java.
De doelstelling van deze stichting is om kinderen naar school te laten
gaan. Lezen en schrijven is de basis voor een betere toekomst.
Onderwijs in Indonesië staat in principe open voor iedereen, maar
zonder geld blijven de schoolbanken een onbereikbaar bare plek.
Klinkt dit als een druppel op een gloeiende plaat? Nee, het is eerder
een steen in de vijver. Het allereerste kind uit een straat of dorp die
naar school gaat, is een enorme stimulans voor de anderen.

S

9 juli. Schuldhulpmaatje.
chuldhulpmaatje is een verhaal over hoop en perspectief. Ben je
bij voorbeeld je baan kwijt, gescheiden of heb je geldzorgen? En
kom je er in je eentje niet meer uit?
Met Schuldhulpmaatje laten kerken zien dat zij mensen in financiële
nood niet afschrijven, maar dat zij hen kunnen helpen. De kerken
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S

kiezen voor barmhartigheid en veroordelen niemand. Zij helpen
iedereen om weer volledig regie over hun leven te krijgen.
Kerken zijn al heel lang gewend om mensen in noord te helpen.
Samen met vrijwilligers, leren zij mensen weer financieel
zelfredzaam te worden.
De inzet vanuit de kerken heeft een geheim. Het zit hem in de
menselijke maat en respect voor wie die ander is. Wij geloven dat
iedereen een nieuwe start kan maken.
16 juli. Stichting Speel-o-Theek Hoogkarspel.
lijven werken aan beschikbaarheid van goed speelgoed. Dat is
de drijfveer van de Speel-o-Theek Hoogkarspel, ook na 35 jaar
en nu het inmiddels de laatste Speel-oTheek in West-Friesland is.
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/kleuter periode als de basisschool
periode. De Speel-oTheek is gevestigd in de bibliotheek van
Hoogkarspel.

B

23 juli. Oloonkolin Foundation.
e mensen van Oloonkolin in Kenya, hebben geen toegang tot
schoon water. Ook hebben zij geen sanitaire faciliteiten. Dit
geeft veel gezondheids problemen. Oloonkolin Foundation geeft de
mogelijkheid aan de inwoners om hun
leefomstandigheden te verbeteren.
Het project WASH is gericht op het bieden van
schoon drinkwater op de scholen van Oloonkolin.
Hierdoor hoeven de jongens en meisjes geen
lange afstanden meer te lopen om water uit de
vieze rivier te halen, waar ook veel wilde dieren
zijn.
Het schone water wordt op school geleverd, zodat iedereen gezonder
wordt en het verzuim veel kleiner.
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D

13 aug. Kerk in Actie-Zending.
inderen in Egypte leren via een quiz meer over de bijbel. Al
jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via
zondagscholen een bijbelquiz voor kinderen van christelijke ouders.
Het is best lastig voor hen om zich staande te houden in Egypte.
Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis
van de Bijbel en het Geloof gaat. Het quizprogramma helpt hen daar
bij. Door uw donatie kunnen de kinderen speels aan de slag gaan met
de Bijbel.

K

20 aug. 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 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
computeren, koken, wandelen en activiteiten die minder vaak
terugkeren, zoals bingo, verwenmiddagen/avonden excursies enz.
Met uw steun kunnen deze activiteiten blijven bestaan.

D

27 aug. Nicole’s Huiskamer Project.
tichting Nicole’s Huiskamerproject houdt zich bezig met de
opvang, begeleiding en therapie van jongeren in de leeftijd van
12 tot 18 jaar. Nicole is therapeut en communicator met een jaren
lange ervaring.
Hier bij gaat het om jongeren, die in een situatie zitten, waardoor het
op school en/of thuis even niet werkt. Ouders en gezinsleden worden,
waar mogelijk ondersteund en begeleidt, zodat de hulp ook voor de
andere kinderen binnen een gezin doorwerkt. Uw donatie maakt het
verschil.
Hanneke Friema-de Haan

S

11

Pinksteren
Pinksteren:
je de tijd gunnen voor
het wonder van het leven
dat groeit en bloeit.
Pinksteren:
Je ervan bewust zijn
dat alles van één en
dezelfde geest bezield is.
Pinksteren:
goed beseffen
dat ware geestdrift
niet van opgeven weet.
Peer Verhoeven uit: de Roerom juni 2010

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND
Vanuit de kerkenraad:

Z

ondag 7 mei meldde Annie Koster-Donker mij vlak voor de
kerkdienst dat zij zich beschikbaar wilde stellen als lid voor het
college van Diakenen. Een aangename leuke
verrassing voor ons als kerkenraad, maar ook
voor ons als gemeente. Annie is geen vreemde in
het werk als Diaken, want zij heeft dit jarenlang
ook in Blokker gedaan.Wij hebben dit in de
kerkenraadsvergadering van 17 mei besproken en
wij hebben Annie's aanbod aangenomen en zij zal in de Muzikale
Pinksterviering van 4 juni worden bevestigd.
De dienst van 4 juni zal muzikaal worden ondersteund door het trio
Voice Over met o.a. Enrico Kors.
Zelfs de samenzang zal door de gitaren van de mannen worden
begeleid.
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Vertrek Bert van Heukelom als financieel
adviseur/administrateur Diaconie:

B

ert van Heukelom legt zijn taken als financieel adviseur van de
diaconie per juli 2017 neer.
We zijn Bert als kerkenraad erg dankbaar voor zijn jarenlange
bijdrage aan de diaconie en het geven punctuele adviezen en
rapporten en het begeleiden van de diaconie vergaderingen. Ook
verzorgde Bert het websitebeheer van de kerk.
Het viel niet mee om iemand te vinden die deze taken met net zoveel
passie en accuratesse uit kan voeren. Maar ook hier was afgelopen
week witte rook.
Sander Bakker is bereid het websitebeheer voor
zijn rekening te nemen.
Voor de overname van de administratie van het
College van Diakenen zijn we in gesprek met
Administratiekantoor Haakma in Benningbroek.
Dit administratiekantoor is geen vreemde voor ons en verricht voor
zowel het College van kerkrentmeesters als de Diaconie al jarenlang
administratieve werkzaamheden.

College van kerkrentmeesters

O

ok binnen het College van kerkrentmeesters zijn vorderingen.
De verbouwing van de kerk zal na de bouwvak meer dan
vermoedelijk van start gaan. Het proces duurt wat lang, omdat e.e.a.
langs bepaalde commissies moet, omdat onze kerk een monument is
en wij alles nauwkeurig willen doen. Als er nieuws is zal het in het
klankbord verschijnen.
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Nico van Diepen onze "hulpkoster",
verantwoordelijk voor het onderhoud van de
begraafplaatsen, zal als soort adviseur van de
kerkvoogdij gaan fungeren. Nico zal niet als
ambtsdrager worden bevestigd, maar zal Patric wel
gaan ondersteunen in zijn taken binnen het College.
Eigenlijk deed Nico dit al, maar nu heeft het een naam.
Vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Patric de Vries
Feest

H

et is een feest om weer een keer in de mooie kerk van
Westwoud te mogen voorgaan. Dat gebeurt op zondag 2 juli.
Geen Westfriese dienst deze keer. Die staat gepland op zondag 15
oktober in Hoogkarspel.
Op 2 juli zal het gaan over feest en vreugde in de kerk. Feest voor
alle mensen, niet alleen voor kerkgangers, maar juist ook voor
degenen die (er) buiten staan.
We zingen onder meer lied 839: Ik danste die morgen toen de
schepping begon. Het is de vertaling van het bekende lied ‘Lord of
the dance’.
Het refrein luidt zo:
Dans, dans en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt
Hij.
Iedereen is uiteraard van harte welkom bij deze dienst!
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Nou vooruit, toch nog een Westfriese tekst om dit bericht te
besluiten.
Het is een bloid versie vezelf.
Skildere
Je vrage an moin wat ‘r mooi an dut land is
dut vlakke en kale en vale gebied
met wind en met water, met stolpe en koeie
met bouwland en akkers en slôte vol riet.
Ik zal ’t voor skild’re, dut land met z’n polders
’t blauw van de luchte, ’t groen van de doik
’t roôd van de panne, ’t geêl van ’t hooiland
de bruinhouten breggies, ’t maakt me zo roik!
’t Zwartbonte vee en ’t wit van de boogerds
met zachtrôze bloesem, ’t paars van de koôl
’t grois van ’t water bai lillijke buie
’t blond van de joôs en de moidjes op skoôl.
’t Swart van ’t damhek, de tulpe oranje
de wegkant vol bloeme, een speurig lang lint
en boven dat alles ’t goud van ’t zonlicht
en altoid en eêuwig de zulveren wind.
Zo skilder ik poestig, ’t palet is te kloin meist
voor tientalle tinte van groen en van blauw.
‘k Weet: hier loit m’n hart en dat zal nooit verand’re
want dut is ’t land weer ik heêl groôt van hou!
© Ina Broekhuizen-Slot
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Collecterooster Diaconie Westwoud-Binnenewijzend
Zondag 4 juni Kerk in Actie Pinksterzendingsweek Nicaraqua
n afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen
voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt
er maar twee keer per jaar een voorganger langs in de kleine
geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter beperkte
kennis van de Bĳbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van
Kerk in Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van bijbelkennis
en gemeenteopbouw. Hierdoor kunnen ze hun diensten beter
voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor hun taken. Bovendien
ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk.
Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden
krĳgen een tĳdlang begeleiding.
Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten en
migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen
betekenen voor elkaar en voor anderen in hun omgeving.
De gemeenten veranderen en groeien zichtbaar door deze aanpak.
In 2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven.
Een tweedaagse bĳbelstudie in een dorp kost bĳvoorbeeld € 6 per
persoon.

I

Zondag 2 juli De Zonnebloem Westwoud
ij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer
dan 65 jaar. We brengen ze bij elkaar. Staan voor
ze klaar. En zetten alles op alles om mensen met een
handicap een onvergetelijke dag te bezorgen. Een
lichamelijke beperking hoeft wat ons betreft nooit een
belemmering te zijn. We willen dat iedereen volop van het leven kan
genieten.
Om dat voor elkaar te krijgen, denken we altijd in oplossingen. Dat
geldt voor onze vrijwilligers, voor onze donateurs en voor de partners
waarmee we samenwerken. Stuk voor stuk doen zij er alles aan om
mensen een onvergetelijk moment te bezorgen.

B
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Daarom blijven we dat doen waar we altijd al goed in waren:
contacten leggen, gezelligheid brengen, activiteiten organiseren en
vakanties mogelijk maken. En we komen met nieuwe oplossingen.
Zo bieden we verspreid over heel Nederland de Zonnebloem
rolstoelauto te huur aan. En zorgen we er samen met attractieparken
en musea voor dat deze toegankelijker worden voor mindervaliden.
Zondag 6 augustus St. Logeerhuis Merakel Lutjebroek
Voor meer informatie zie collecte rooster Hoogkarspel: zondag
11juni.

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
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BERICHTEN GELEZEN EN GESELECTEERD
Orgelconcert Evan Bogerd Hervormde kerk Venhuizen

O

p 30 juni 2017 speelt de virtuoze organist Evan Bogerd op het
fraaie Pels & Van Leeuwen orgel in de Hervormde kerk te
Venhuizen. De commissie is trots dat hij in Venhuizen komt
concerteren en zorgt voor een mooie muzikale avond met een
kwalitatief hoogstaand concert.
Evan Bogerd(1993) werd voorbereid op zijn
orgelstudie door Herman van Vliet te Amersfoort.
Momenteel studeert hij zijn master orgel bij Jos
van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag. In 2015 speelde hij een serie van
vier achtereenvolgende concerten in de
Westerkerk te Amsterdam met daarin alle
Fantasieën en Fuga’s van Max Reger. Vervolgens
bracht Bogerd in 2016 de zeven Koraalfantasieën
van Max Reger ten gehore in de serie van de Westerkerk te
Amsterdam.
In 2016 maakte Bogerd zijn debuut op cd. Deze cd werd opgenomen
op het beroemde Müller orgel van de St. Bavo te Haarlem.
Hij volgde masterclasses aan de Orgelacademie voor improvisatie te
Altenberg(Duitsland) en volgde hier improvisatielessen van
Wolfgang Seifen, Sophie Veronique Cauchefer-Choplin en Martin
Baker.
In de loop van de jaren won hij diverse prijzen op concoursen te
Barneveld, Ede, Enschede, Kampen en Maassluis.
Evan Bogerd is organist van het befaamde Knol orgel van de Grote
of St. Stephanuskerk te Hasselt en het fraaie Holthuis orgel in de
Gereformeerde Kerk te Hasselt. Daarnaast is Bogerd tevens de
vervangend organist van de Westerkerk te Amsterdam.
Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.30 uur open. De
entree bedraagt € 10 – t/m 11 jr. € 5 Kaarten zijn voorafgaande aan
18

het concert in de kerk verkrijgbaar. Verdere informatie
orgel.venhuizen@gmail.com - www.zingenenzo.com

Heilige Geest
Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.
Liedboek: toegeschreven aan Aurelius Augustus.

De redactie wenst iedereen een zonnige zomer toe,
en als u er op uit gaat, ver of dichtbij,
fijne dagen en een goede thuiskomst.
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Crisis?

HWK helpt je eruit!

Is het even crisis

we doen dat

in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?
met je partner?
met je kinderen?
met de I.N.D?

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

Probeer maar via
0229-271684 of

Als je belt krijg je….
- iemand aan de lijn die direct
helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en
je wordt binnen 24 uur teruggebeld!

hwk.hulpverlening@live.nl

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 13 augustus 2017
bij een van de onderstaande redactieadressen:
Hoogkarspel

Westwoud

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
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

Ds. M.C. Slot
Achter op ’t Zand 20,
1621 AC Hoorn
gsm: 06-22559444
e-mail: marinaslot@kpnmail.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
koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl
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tel. 06-19422730

Voorzitter kerkenraad:
Mevr. Tineke Hupkens,
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel
Diakenen:
Mevr. Marianne Soorsma, Horn 65,
1614 LT Lutjebroek
Jaap Klasen, penningmeester/adviseur
Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-753817

tel. 0228-753357
tel. 0228-562601

Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039
Ouderling-Kerkrentmeester:
Sietze van Gosliga Klokkeweid 21,
1616 SH Hoogkarspel
Wouter Kunz, Venkel 6,
1616 TZ Hoogkarspel
Financiële administratie: Jaap Klasen,
Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel

tel. 0228-564446
tel. 0228-562039

tel. 0228-562601

Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160
Ouderlingen:
Mevr. Tineke Hupkens,
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel
Mevr. Loes Siedenburg, scriba
Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel

tel. 0228-753817
tel. 0228-562601

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:
Johan Hupkens, Kluut 9,
1616 GX Hoogkarspel
tel.0228-753817
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 KCWestwoud tel. 0228-724673
tel. 06-54700512
Diakenen:
Cor de Greeuw en Manny de Greeuw-Schulenburg
Binnenwijzend 100, 1617 KX Westwoud tel. 0228-563143
Dirk Stam,
Oudijk 14, 1617 KR Westwoud
tel. 0229-261688
bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565
Ouderling-Kerkrentmeesters:
Patric de Vries (voorzitter)
Dr. Nuyensstraat 26, 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673
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
tel. 0228-855145
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Vieringen
02 juni

19.00 uur

Hoogkarspel, Meditatievesper,
o.l.v. Wilma van Ophem
Westwoud, PKN Kerk, Ds Marina Slot,
Pinksterviering
m.m.v. Voice Over van Enrico Kors
Lutjebroek in de kas van Pieter Jong,
Ds Marina Slot, Buitenviering,
met zanger-gitarist Marcel Visser
Noorderlandhuis, Ds Marina Slot
Hoogkarspel, Pastor Ton Heijboer
Hoogkarspel, Pastor Cor van der Spek,
m.m.v. Anima Mea

04 juni

10.00 uur

11 juni

10.00 uur

15 juni
18 juni
25 juni

09.45 uur
10.00 uur
10.00 uur

02 juli
09 juli
16 juli
20 juli
23 juli
29 juli

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
09.45 uur
10.00 uur
19.00 uur

Westwoud, mevrouw Ina Broekhuizen-Slot
Hoogkarspel, de heer Jerke de Vries
Hoogkarspel, Pastor Piet Meijer
Noorderlandhuis, Ds Annigje de Jong-Idzinga
Hoogkarspel, Ds Marina Slot
Westwoud, Pastorietuin RK Kerk,
Ds.Marina Slot en oecumenische werkgroep,
oecumenische viering m.m.v.
Voces Feminé:
Toos Maatjens en Manny de Greeuw

06 aug
13 aug
17 aug
20 aug
27 aug

10.00 uur
10.00 uur
09.45 uur
10.00 uur
10.00 uur

Westwoud, Mevrouw Carla Frederiks
Hoogkarspel, Ds Marina Slot
Noorderlandhuis, Ds Marina Slot
Hoogkarspel, Ds Luuk van Loo
Hoogkarspel. Ds Marina Slot,
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