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Voorwoord
De start van een nieuw
seizoen is altijd een bijzonder
moment. Na een periode van
rust en bezinning is iedereen
weer vol goede moed om aan
de slag te gaan. Als nieuwe
predikant van de gemeenten
Hoogkarspel-Lutjebroek en
Westwoud-Binnenwijzend
mag ik u deze keer het nieuwe
programmaboekje
presenteren. In dit mooie boekje staat beschreven wat er allemaal aan activiteiten
in de gemeenten wordt georganiseerd. De basis van ons kerk-zijn komt bijvoorbeeld
tot uitdrukking in allerlei zondagse vieringen in de kerk. Dan is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten en ook ruimte te maken voor meer dan het gewone. In een
kerkdienst kan iets gebeuren dat je optilt uit het dagelijkse bestaan, dat je tot
nadenken kan stemmen of dat je tot rust laat komen in een soms toch druk en
hectisch bestaan. Er zijn door het jaar heen heel wat mooie en bijzondere vieringen
te bezoeken en in dit boekje leest u daarover. Toch is de kerk niet alleen te vangen
in een kerkdienst. Daarnaast zijn er ook gespreksgroepen, filmmiddagen,
maaltijden, lezingen, sacrale dans, mogelijkheden om te zingen in een koor. En
daarom is zo’n boekje met het jaarprogramma zo handig want alle informatie over
deze activiteiten wordt even bij elkaar en op een rijtje gezet.
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Het thema van de startzondag van dit jaar (op zondag 25 augustus in Hoogkarspel)
is: ‘Een goed verhaal’. In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat
ons in de bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van
troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en
maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of
zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je
eigen leven. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in
beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.
Met dit programmaboekje nodigen we mensen uit om eens deel te nemen aan een
van onze activiteiten. Iedereen van binnen- of van buiten de kerk is daarvoor van
harte uitgenodigd.
We wensen elkaar weer een mooi en inspirerend seizoen. Graag tot ziens!
Ds Henri Frölich
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Vieringen

Zoals al in het voorwoord gememoreerd vormt een van de basis ingrediënten van
ons kerk-zijn de zondagse vieringen. We zingen liederen, we luisteren naar muziek,
we lezen samen Bijbelverhalen en de predikant, die er tenslotte voor doorgeleerd
heeft, probeert in zijn overdenking die aloude Bijbelse verhalen te duiden en te
verbinden met ons leven van alledag. In dit perspectief is een viering bijzonder en
waardevol, omdat je juist even uit de mallemolen van de dagelijkse gebeurtenissen
stapt om tot rust te komen en je te bezinnen. Daarnaast ontmoet je mensen en kun
je met elkaar een eindje oplopen. Je hoopt in een dienst ook iets te ervaren van dat
wat boven ons uitgaat en dat wij in de christelijke traditie verbinden met de naam
van God. Zoals u in dit boekje kunt lezen vinden er door het jaar heen allerlei
verschillende vieringen plaats. Met verschillende thema’s en in verschillende
verbanden.
Na de viering drinken we koffie/thee met elkaar en is er volop gelegenheid om
elkaar te spreken en te ontmoeten.
U bent van harte uitgenodigd om de diensten bij te wonen!
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Kinderen in de kerk

Er is regelmatig Kindertijd in de kerken van Westwoud en Hoogkarspel.
Er wordt door de voorganger een verhaaltje verteld of met de kinderen een liedje
gezongen voorafgaand aan de overweging.
De kinderen hebben zelfs een eigen lichtje, aangestoken aan de paaskaars, die ze
meenemen naar hun plek van samenkomst na de Kindertijd.
Mirjam May en ook Suzan Frölich (echtgenote van onze predikant) willen graag
meehelpen met de kindertijd in Westwoud en Hoogkarspel. Suzan neemt dan
Tessa, het vierjarig dochtertje van Henri en Suzan mee, die het heel leuk vindt om
mee te doen en te knutselen. Vooral ook het aansteken van een kaarsje vindt Tessa
geweldig om te doen. In Westwoud is onze kosteres Ilona ook altijd bij de kinderen
en stimuleert ze om samen te spelen en te knutselen.
Wij zijn blij met de kinderen want onze kerk is er levendiger en leuker van
geworden, dat horen we van iedereen.
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Overzicht van bijzondere vieringen:
25-08-2019 Hoogkarspel Startzondag
m.m.v. pianist Bo de Myttenaere,
na de viering komt Simon Ballon
08-09-2019 Hoogkarspel Ziekenzondag
21-09-2019 Hoogkarspel Vredesviering
06-10-2019 Westwoud Westfriese viering
03-11-2019 Westwoud Gedenken van overledenen
17-11-2019 Hoogkarspel Gedenken van overledenen
m.m.v.de Westfriese Cantorij
15-12-2019 Hoogkarspel Kerstzangviering (16.30 uur!)
m.m.v. Gelegenheidskoor
24-12-2019 Westwoud Oecumenisch Jongerenkerstfeest
(19.00 uur)
24-12-2019 Hoogkarspel Kerstnachtdienst (22.00 uur)
Byzantijns mannenkoor
31-12-2019 Westwoud Oecumenische oudejaarsviering
05-01-2020 Westwoud Nieuwjaarsviering
16-02-2020 Hoogkarspel Theaterviering met Siep Rienstra
06-03-2020 Hoogkarspel Wereldgebedsdag (19.00 uur)
05-04-2020 Westwoud Palmpasen
09-04-2020 Hoogkarspel Witte Donderdag, Seidermaaltijd
(17.30 uur)
10-04-2020 Westwoud Goede Vrijdag, Vesper
11-04-2020 Hoogkarspel Oecumenische Paasviering
m.m.v. Het Gemengd Koor
12-04-2020 Hoogkarspel Paasviering
04-05-2020 Westwoud Dodenherdenking
04-05-2020 Hoogkarspel Dodenherdenking
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Vieringen rondom de jaarlijkse feestdagen
Kerstzang
Ook komend seizoen is dirigente Tineke Broers weer bereid de Kerstzangviering op
zondag 15 december in Hoogkarspel 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 zondagmiddag 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 Bakker-Struik (T 855145)
Kinderkerstfeest
Traditiegetrouw vieren we op kerstavond 24 december om 19.00 uur in de RK kerk
van Westwoud het oecumenisch kinderkerstfeest.
Kerstnacht
Dit jaar vieren we op 24 december in de kerk van Hoogkarspel om 22.00 uur samen
met het Hoorns Byzantijns mannenkoor de kerstnacht. Voorganger is ds Henri
Frölich.
Oudejaarsviering
Het oudejaar wordt op maandagavond 31 december om 19.30 uur afgesloten met
een oecumenische viering in de protestantse kerk van Westwoud
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Paasvieringen
De Paascyclus van 2020 zal beginnen met een kleurrijke en vrolijke oecumenische
Palmpasenviering op 5 april om 10.00 uur in de Rooms-Katholieke kerk van
Westwoud.
Seideravond
Op Witte Donderdagavond op 9 april (aanvang 17.30 uur) vieren wij het
Seidermaal, een herinnering aan bevrijding en gemeenschap, met de rituele
gerechten van het joodse Seidermaal die bereid zijn door de Herbergkookgroep.
We zingen en praten met elkaar over een thema dat ons na aan het hart ligt.

Goede Vrijdag
Op vrijdagavond 10 april komen wij om 19.30 uur bij elkaar in de RK Kerk van
Westwoud voor een oecumenische vesper.
Oecumenische paasviering
In het Noorderlandhuis is er op zaterdagmorgen 11 april om 10.00 uur een
oecumenische Paasviering met medewerking van het gemengd koor. Voorganger is
ds Hanneke Borst.
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Paasmorgen in Hoogkarspel
Op Paaszondag 12 april om 10.00 uur vieren we het feest van de opstanding in de
Protestantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger is ds Henri Frölich.
Andere bijzondere vieringen:
Startzondag
Zondagmorgen 25 augustus om 10.00 uur vieren we de startzondag. Het wordt een
speciale viering waarin de zevenjarige Jeremy Wester wordt opgedragen. Dit
betekent dat we Jeremy met een mooi ritueel opnemen in
onze kerkgemeenschap. Ds Henri is de voorganger en hij
zal spelen op de dwarsfluit. Ook pianist Bo de Myttenaere
komt mooie stukken spelen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn.
Ballonkunstenaar Simonballon komt zijn kunsten vertonen
en de inwendige mens zal ook zeker niet vergeten
worden!
Meditatievespers
In de maanden september 2019 t/m juni 2020 is er op de eerste vrijdag van de
maand een Meditatievesper in de Herberg, PKN Hoogkarspel om 19.30 uur. We
zitten in een kring, ontsteken licht, luisteren naar meditatieve woorden, afgewisseld
door muziek, zang en stiltemomenten. De vesper duurt ongeveer een half uur.
Ds Henri Frölich, pastor Cor van der Spek en Wilma van Ophem geven om beurten
invulling aan de vesper thema's, waarna gelegenheid is voor ontmoeting en
gesprek.
Vieringen in het Noorderlandhuis
In het Noorderlandhuis is op elke donderdag om 9.45 uur een viering beneden in
de grote zaal. Op de derde donderdag van de maand is de viering onder
verantwoordelijkheid van de protestantse kerk. Voorganger is meestal ds Hanneke
Borst. Deze viering wordt open, oecumenisch ingevuld en duurt ongeveer
45 minuten. Na de viering zijn er gesprekken en ontmoetingen onder het genot van
een kopje koffie/thee.
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Oecumenische Vieringen en activiteiten
Met de Laurentiusparochie van Hoogkarspel en de
Martinusparochie in Westwoud staan we in een open
communicatie. Waar mogelijk werken we samen.
In beide dorpen is een oecumenische werkgroep.
In Hoogkarspel in de PKN kerk is op zondagmorgen 8 september 2019 om 10.00 uur
de Ziekenzondagviering. Voorganger is ds Henri Frölich. De viering wordt
voorbereid in samenwerking met de dames van de Zonnebloem.
Op zaterdagavond 21 september 2018 om 19.00 uur is er in de Laurentiuskerk de
Vredesdienst. De kinderen van de basisscholen zijn nauw betrokken bij de
voorbereidingen.
Taizévieringen
Taizé West-Friesland is een oecumenisch initiatief van de RK Matteusparochie in
Hoorn en de PKN-gemeenten van Hoogkarspel en Westwoud. Hieruit is een
werkgroep ontstaan die meditatieve vieringen organiseert in de geest van Taizé.
De vieringen duren ongeveer 50 minuten.
De essentie: rust en ruimte om bij jezelf te
komen, bij jezelf naar binnen te kijken, te
danken voor wat geschonken is, te bidden
voor wat je wenst, je angsten van je af te laten
glijden. Geen lange teksten, geen gepreek, maar zingen, meditatie en korte
gebeden. De vieringen zijn een ontmoeting van mensen van alle leeftijden.
Ontmoetingen van culturen, gelovigen van verschillende richtingen en
niet-gelovigen.
Verdere informatie kunt u vinden op: https://taizewestfriesland.weebly.com/
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Wereldgebedsdag
Samen met de RK kerk van Hoogkarspel vieren we Wereldgebedsdag op
6 maart 2020 om 19.00 uur in de PKN Kerk van Hoogkarspel.
Dodenherdenking
Op 4 mei 2020 om 19.00 uur, de avond van de Dodenherdenking, gedenken we in
de PKN Kerk van Hoogkarspel en in de PKN kerk van Westwoud de
oorlogsslachtoffers. Na de viering in Hoogkarspel lopen we met elkaar naar het
monument voor de gevallenen en zijn daar twee minuten stil.
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Gespreksgroepen

De oecumenische Vrouw en Geloofgroep 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 een artikel. De eerste bijeenkomst van het
nieuwe seizoen is op vrijdag 13 september.
Vanaf januari 2020 zal wellicht de samenstelling van de groep veranderen, omdat
ds Henri Frölich de groep dan zal komen begeleiden.
De oecumenische Open Deur Gespreksgroep komt bij elkaar op de laatste
donderdagmiddag van de maand. De gespreksgroep wisselt van gedachten en doet
inspiratie op uit de 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.
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Lezingen
Voor het nieuwe seizoen staan twee avonden gepland waarop we een spreker
hebben uitgenodigd.
Deze data zijn: Woensdagavond 6 november 2019 en woensdagavond 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 2019
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, dáár wil hij zijn energie in steken.’
(Taede Smedes – NieuwWij)
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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 menselijke 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

‘Dante’s divina commedia’ op 11 maart 2020
Marian van Caspel vertelt op indringende wijze over het ontstaan en de inhoud van
het beroemde literaire werk Divina Commedia van Dante.
De Divina Commedia (Goddelijke Comedie ) van Dante
Alighieri (1265-1321) – zo’n 700 jaar geleden
geschreven –behoort tot de grootste literaire werken
van de Europese cultuur. In honderd zangen (canti)
beschrijft Dante zijn tocht door de hel (Inferno) over
de louteringsberg (Purgatorio) naar het paradijs
(Paradiso). Als begeleiders heeft hij de dichter
Vergilius, zijn geliefde Beatrice, die al op 24-jarige leeftijd overleed, en tenslotte de
mysticus Bernard van Clairvaux.
Vele kunstenaars hebben zich in de loop der eeuwen door het beeldend taalgebruik
van de dichter laten inspireren. In deze lezing, gegeven door kunsthistorica Marian
van Caspel, wordt Dante’s reis verbeeld aan de hand van werk van onder anderen
Botticelli, Michelangelo, William Blake, Dali, Robert Rauschenberg en Juke Hudig.
De Commedia, zoals het werk oorspronkelijk heette, kent een enorme rijkdom aan
personages: meer dan zeshonderd historische en mythologische figuren worden bij
naam genoemd.
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Aan vele van deze personen zitten verhalen vast, zoals het ontroerende verhaal van
de geliefden Francesca en Paolo, tijdgenoten van Dante. In de tweede kring van de
hel, die van de wellustigen, worden zij in een razende storm eeuwig door de lucht
rondgesleurd. Het beroemde beeld van Rodin, De kus, is op deze geliefden
geïnspireerd.
Deze lezing is bedoeld als een kennismaking met de Divina Commedia en laat zien
dat het verhaal van Dante meer over ons gaat dan dat we zouden kunnen
bevroeden. U kunt ook een korte cursus over dit onderwerp aanvragen: meer
informatie daarover kunt u krijgen bij Marian van Caspel zelf:
www.kunstinverbinding.nl
Marian van Caspel is kunsthistorica. In 1988 was zij medeoprichter van de
Kunsthistorische Leergangen Utrecht. Tot 2008 gaf zij er leiding aan. Vanuit haar
bedrijf ‘Kunst in verbinding’, opgericht in 2011, geeft zij lezingen en cursussen over
oude, moderne en hedendaagse kunst.
Meer informatie: www.kunstinverbinding.nl
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Sacrale Dans
Ook dit seizoen, in het na- en voorjaar, zijn er weer twee series van vier avonden
Sacrale Dans gepland in de PKN Kerk van Hoogkarspel. Sacrale Dans is een
meditatieve manier van bewegen; het is een dansen van eenvoudige, herhalende
patronen op meditatieve muziek. Gedragen door het ritme van de muziek, de
symboliek en de kracht van de kring die zich 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.
De 1e serie avonden in het najaar van 2019 staat gepland op de donderdagavonden
van 17 oktober, 31 oktober, 14 november en 28 november.
Er wordt per avond een bijdrage van 5 euro gevraagd. De data van de serie in het
voorjaar van 2020 worden later bekend gemaakt.
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Filmmiddagen

Samen naar een film kijken is leuk! We willen de voorstellingen dit jaar weer op de
vrijdagmiddag plannen. De voorstellingen beginnen om 14.30 uur. Na de film is er
gelegenheid om nog wat na te praten.
De volgende data staan ingepland:
18 oktober 2019
22 november 2019
17 januari 2020
20 maart 2020
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Maaltijden in de Herberg
Eten met elkaar in de herberg is sinds een aantal jaren een zeer succesvolle
activiteit van onze kerk geworden. Er is een enthousiaste kookgroep die vier tot vijf
keer per jaar met veel plezier kookt in de keuken van de herberg.
Beurtelings worden er groepen uitgenodigd of er zijn maaltijden bij inschrijving die
open staan voor iedereen die zin heeft om te komen.
Het kerstdiner 2019 staat gepland woensdagavond 18 december 2019. We hebben
Els Weijers en haar vriendin Annet bereid gevonden om de maaltijd muzikaal met
kerstzang te komen omlijsten. Voor deze maaltijd kunt u zich vast opgeven.
Als u gehaald en gebracht wilt worden, kan dat ook. Opgave bij Loes Siedenburg
(T. 562601) en Tineke Hupkens (T. 753817)

De herbergmaaltijden beginnen om 17.00 uur, dan starten we met een drankje en
daarna eten we in de gezellige Herberg, maximum aantal 20 personen.
Nadere informatie over de maaltijden waarvoor u zich kunt inschrijven zal bekend
worden gemaakt in het Klankbord en in de Rotonde.
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PASTORAAT = OMZIEN NAAR ELKAAR
Pastoraat
Het pastoraat vormt de basis voor het gemeente zijn. Dat houdt in dat we naar
elkaar omzien, voor elkaar zorgen en met elkaar op weg zijn. We lopen zo
nodig een eindje met elkaar mee, en misschien licht daar juist wel iets van God
op. We willen pastorale zorg bieden daar waar nodig en aan die mensen die
daaraan behoefte hebben. Het pastoraat wordt in onze gemeenten verzorgd door
de predikant, de pastorale ouderlingen en de mensen van de bezoekersgroep.
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek dan kunt u uiteraard zelf ook contact
opnemen met de predikant of met een ouderling.
In het najaar zullen er een aantal avonden gepland worden om elkaar te
ontmoeten, de zogenaamde ontmoetingsgesprekken, om elkaar en de nieuwe
predikant ook nog wat beter te leren kennen. Ook hierover kunt u later meer
lezen in het klankbord.
Om te voorkomen dat in het onderlinge pastoraat mensen geen aandacht krijgen is
er de bezoekersgroep.
Deze groepsleden bezoeken gemeenteleden, hebben een luisterend oor voor
mensen die het nodig hebben of lopen zomaar eens bij iemand binnen om te
vragen hoe het gaat.
De pastorale ouderlingen vormen de schakel tussen de kerkenraad en de
bezoekersgroep.
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In het voor- en najaar komt de bezoekersgroep bijeen voor overleg over het
pastoraat.
De kerkelijke gemeente is ingedeeld in veertien wijken. Het Klankbord (kerkblad),
dat zesmaal per jaar uitkomt, de jaarlijkse Kerkbalans in de maand januari, enz.
worden rondgebracht door de leden van de bezoekersgroep.

Pastorale ouderlingen Hoogkarspel:
Tineke Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel 0228-753817
tinekehupkens@gmail.com
Loes Siedenburg, Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel 0228-562601
loes.siedenburg@xs4all.nl
Pastoraal ouderling Westwoud:
Margriet Bakker-Struik, Alexanderstraat 13, 1617 VB Westwoud 0228-855145
margrietstruik@hotmail.com
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De colleges van Diakenen van onze beide gemeenten richten zich op de hulpvraag
van onze medemens. Niet alleen binnen de eigen gemeenschap, maar ook
daarbuiten. Menselijke noden verdienen onze persoonlijke zorg, aandacht en
medeleven, zowel dichtbij als in binnen en buitenland.
Wij willen financiële en maatschappelijke steun aanreiken, voor mensen die door
bijzondere omstandigheden in noodsituaties verkeren. Mensen die van een
minimum moeten rondkomen door, ziekte, zorg, baanverlies. Mensen met
schulden, b.v. doordat hun bedrijf failliet is gegaan. Vluchtelingen die het soms
ontbreekt aan basale levensbehoeften.
Landen die getroffen zijn door natuurrampen, oorlogen, hongersnood etc.
Ook bieden wij steun aan particulieren, die een hulpvraag indienen. Een enkele
keer komt het voor dat deze worden doorverwezen naar andere instanties of
organisaties. Met enige regelmaat wordt ook samengewerkt met de RK kerken
en/of de plaatselijke gemeente.
Jaarlijks stellen de diakenen een lijst met ongeveer 30 goede doelen op,
die gesponsord worden door de diaconie. Deze zijn onderverdeeld in:
Doelen dichtbij, in West Friesland, Doelen in Nederland en Doelen Wereldwijd.
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De Diaconie steunt met name de acties van Kerk in Actie. Zij biedt wereldwijde hulp
aan missionair werk, aan zending en andere vormen van hulpverlening aan mensen
die in nood verkeren.
Beide colleges van Diakenen willen zich, mede dankzij uw hulp, van harte inzetten
voor een leefbare wereld, waar ieder mens meetelt en gelijke kansen heeft.
College van Diakenen van Hoogkarspel-Lutjebroek:
Marianne Soorsma, Molenstraat 7, 1613 JX Grootebroek 06 12493356
mariannesoorsma@ziggo.nl
Jaap Klasen, Kosterij 3, 1616 PK, Hoogkarspel 0228-562601
jaap.klasen.mail@gmail.com
Wilma van Ophem, Laurier 20, 1616 TM, Hoogkarspel, 0228-583733
wilmavanophem@quicknet.nl
College van Diakenen Westwoud-Binnenwijzend:
Anny Koster-Donker, Zittend 18, 1617 KS, Westwoud 0228-567173
aj.donker@outlook.com
Dirk Stam, Oudijk, 1617 KR Westwoud 0229-261688
dsstam@ziggo.nl
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Colleges van Kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor onder andere het beheer van
financiële middelen (met uitzondering van de diaconale aangelegenheden),
gebouwen, personeel en de ledenadministratie.
Een gezonde financiële basis is onder andere belangrijk voor het verkrijgen van
toestemming om een predikant aan te stellen.
De gebouwen moet zodanig zijn dat ze voldoen aan de vergunningsvoorwaarden
zoals die door de overheid gesteld zijn.
Personeel moet aangesteld zijn conform de CAO zoals die door de PKN in overleg
met de medewerkersvertegenwoordiging op landelijk niveau is vastgesteld.
Kortom, de kerkrentmeesters gaan over de uitvoering van het beleidsplan zoals dit
door de kerkenraad is vastgesteld. Daarbij moeten ze natuurlijk binnen de grenzen
van de begroting zoals die door de kerkenraad is vastgesteld, blijven.
De verantwoordelijkheden van de Kerkrentmeesters liggen dus vooral op het
personele, immateriële en financiële vlak, waarbij de kerk nu en in de toekomst een
fijne plaats van samenkomen is en blijft.
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College van Kerkrentmeesters Hoogkarspel-Lutjebroek:
Jaap Klasen, Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel, 0228-562601
jaap.klasen.mail@gmail.com
Peter Keersemaker, Boterweid 3, 1616 PG Hoogkarspel, 0228-562081
peterkeersemaker@live.nl
Tineke Hupkens (tijdelijke voorzitter)
Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel, 0228-753817 tinekehupkens@gmail.com
College van Kerkrentmeesters Westwoud-Binnenwijzend:
Patric de Vries, Raadhuisstraat 26 1617 KC Westwoud 0228-724673
hethoofd78@hotmail.com

Vindt u het leuk om mee te werken
en mee te denken in
één van beide colleges,
neemt u dan contact op met iemand
van de kerkenraad.

Beide kerkenraden hebben dringend mensen nodig!
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Adressen:
Websites
www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
www.pknwestwoud.nl
Predikant
Henri Frölich, Westerseweg 48, 1445 AD Purmerend 06 24841692
ahfrolich@gmail.com
Voorzitter Kerkenraad Hoogkarspel-Lutjebroek
Tineke Hupkens 0228-753817, tinekehupkens@gmail.com
Voorzitter Kerkenraad Westwoud-Binnenwijzend
Patric de Vries 0228-724673, hethoofd78@hotmail.com
Kosters Hoogkarspel
Voor vragen over de kerk en het kerkgebouw van Hoogkarspel-Lutjebroek kunt u
contact opnemen met de kosters Jos Oostermeijer en Margreet Kievit,
tel. 06 19422730 email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
Kosters Westwoud-Binnenwijzend:
Ilona en Patric de Vries, tel. 0228-724673
email: info@pknwestwoud.nl
Autovervoer
Voor autovervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met:
Johan Hupkens, telefoon 0228-753817, email: j.hupkens@ziggo.nl
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Wilt u graag meer weten,
nadere informatie over de activiteiten,
een gesprek met iemand van de kerkenraad,
laat het gewoon even weten!

•
•
•
•

U kunt de beide kerken ook volgen via:
Twitter (@PKNHKWW)
Facebook (Protestantse Gemeenten Hoogkarspel-Westwoud)
Website Hoogkarspel-Lutjebroek: www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
Website Westwoud-Binnenwijzend: www.pknwestwoud.nl
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