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Nu de Herfst de bomen kleurt 

 

Nu de Herfst de bomen kleurt, 

komen wij samen om te gedenken.  

 

Een kring van mensen, 

verzameld rond de levensboom die,  

door de jaargetijden heen, 

de cyclus van het leven weergeeft 

in al haar vormen en kleuren. 
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Van zomer naar herfst,  

naar winter, naar lente. 

 

Van volle bloei  

tot dorre bladeren, 

van dode stronk,  

tot twijgjes die ontspruiten.  

 

Nu de herfst de bomen kleurt, 

denken wij met name aan hen, 

die wij los moesten laten. 

 

Als bladeren los geritseld  

van de takken, 

opgenomen door de adem  

van de wind.  

 

Meegedragen,  

neergestreken in de schoot  

van moeder aarde,  

als een warme deken  

van bonte kleuren, 

zoals zij waren, zoals zij zijn. 

 

Laten wij hen omringen  

met onze warmte, met ons licht, 

nu de herfst de bomen kleurt. 

 

© Wilma van Ophem 
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Nieuwe start 

 

eptember is in het kerkelijk jaar traditioneel de maand dat het 

nieuwe seizoen van start gaat. Vol goede moed wordt er zomers 

dan gewerkt aan het jaarprogramma met de vele kerkelijke 

activiteiten die we elk jaar organiseren. Dit jaar ziet het er helaas toch 

wat anders uit. Alle maatregelen rond het coronavirus hangen nog 

steeds als een soort zwaard van Damocles boven allerlei kerkelijke 

bijeenkomsten. Gelukkig staan we niet helemaal stil en blijft ons 

voorlopig een tweede lockdown bespaard. Voorzichtig zijn we bezig 

met kerkdiensten en kijken we ook wat er wel door kan gaan gezien 

de omstandigheden. We zijn weer gestart met de vrouwen- 

gespreksgroep en ook binnenkort staan er weer filmmiddagen op het 

programma. Alles onder voorbehoud natuurlijk. Het is even niet 

anders en het hele seizoen zal hierdoor wel gekleurd worden. Toch 

gaan we er wat mij betreft iets goeds van maken en een officiële start 

daarmee staat gepland op zondag 4 oktober in Westwoud. Dat 

wordt onze startzondag. Er staat van alles op het programma. Een 

inspirerende viering met veel muziek. Een gezellige high-tea na 

afloop met ook weer veel muziek en een leuke verrassing. Alles 

natuurlijk met de regels die we in acht moeten nemen rond het virus. 

Maar dat weerhoudt ons er niet van het seizoen feestelijk te 

beginnen! We sluiten in de dienst aan bij het landelijke thema van dit 

jaar: ‘Het goede leven’. Een mooi en actueel thema om bij stil te 

staan en over na te denken. Waar denken we aan bij goed leven? Past 

dat bij hoe wij ons eigen leven bekijken? Of is goed leven een 

onhaalbaar ideaal en worden we te veel opgeslokt door de dagelijkse 

zorgen om ons daar überhaupt druk over te maken? En wat kun je 

daarover vanuit gelovig of kerkelijk perspectief zeggen? Ik denk dat 

wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles 

met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van 

succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en 

verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht 

van vergeving, valt over jouw leven. Ook daarover zal het gaan in de 

startdienst van 4 oktober in Westwoud. Illustrator Gerdien van Delft 
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(Studio Rebel) maakte een afbeelding bij het thema. "Je kunt er 

vlammen in zien, een kandelaar en twee handen die elkaar 

gedeeltelijk overlappen en de duif 

die de handen samenbindt. De quote 

'in die ander komt iets van God naar 

je toe’ is hiervoor inspiratie 

geweest. De paarse vlam vormt met 

het rode gedeelte een kaars en is 

symbool dat uit dit ’samen' iets 

nieuws voortkomt." 

 

Graag tot ziens! 

 

                                                                                   Ds. Henri Frölich 

 

 

 

 

 

 

Weer begonnen 

 

ot onze vreugde hebben mijn man Gerrit en ik toch een aantal 

weken kunnen zeilen met groepen op ons zeilcharterschip. Het 

moest weliswaar in aangepast vorm vanwege de Corona (m.n. veel 

kleinere groepen aan boord, of een groep verdelen over meerdere 

schepen), maar het was fijn om toch op pad te kunnen. 

Het zeilseizoen raakt echter op zijn einde, dus ik ben weer begonnen 

met bezoekwerk. 

Mocht u bezoek op prijs stellen, schroom niet en laat het even weten.  

Wellicht tot ziens! 

                                                                                  ds. Hanneke Borst 
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BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Startzondag 

 

ondag 4 oktober is de startzondag in onze kerk. 

Voice over van o.a. Enrico Kors zal spelen tijdens de dienst. 

Na de dienst is er een high tea en nog wat leuks. 

We zouden het leuk vinden als jullie ook komen. 

Eventueel afbericht is niet nodig. 

 

Hopelijk tot 4 oktober! 

 

                                                                         Groetjes Patric de Vries 

 

Het opnieuw neerzetten van het Baarhuisje. 

 

p het heidens kerkhof op het Laantje is het oude baarhuisje 

gesloopt en opnieuw opgemetseld, in opdracht van de 

Kerkvoogdij. Het oude baarhuisje stond op instorten en was niet meer 

te restaureren, want ook de fundering was zeer slecht. Wat is een 

baarhuisje eigenlijk? Ik zal u dit in het kort vertellen. In 1880 

verplichtte de gemeente dat op iedere 

begraafplaats een baarhuisje moest 

komen, om daar overleden inwoners 

van de gemeente, die aan een 

besmettelijke ziekte overleden waren in 

dat huisje op te baren. In het huisje 

zaten ook geen ramen maar roosters, 

om te luchten. Ook verplichtte de 

gemeente Westwoud aan de 

Kerkvoogdij om aan weerskanten van 

het huisje vier graven vrij te houden 

voor gemeenteleden. De gemeente 

Westwoud betaalde hiervoor helemaal 

Z 

O 



 

7 

 

niks.  De gemeente heeft hier nooit gebruik van gemaakt.   Dus het 

baarhuisje stond al ruim 140 jaar op deze plaats, gedeeltelijk op de 

fundering van het kerkje wat daar ooit stond. Dat stukje met tufstenen 

hebben we dus mooi laten zitten en zo min mogelijk de grond 

beroerd om daar een betonnen fundering op te storten. 

Nu staat er weer een mooi nieuw baarhuisje, alhoewel het nu gebruikt 

word als opbergplaats voor spullen voor onderhoud kerkhof en graf- 

delven. Het huisje is gebouwd door  timmerbedrijf John Blokker, met 

medewerking van Nico van Diepen, Sipke de Vries en metselaar 

Marcel Reyn. Het resultaat is prachtig, de Kerkvoogdij kan tevreden 

zijn.       zie foto. 

Op de startzondag wordt er een presentatie gegeven van de sloop 

en de herbouw van het baarhuisje. 

            Sipke de Vries 

 

 

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
  

In Memoriam Hanneke Frima 

 

rijdag 17 juli overleed plotseling Hanneke Frima. Heel 

onverwachts – het ging juist de laatste tijd weer beter met haar. 

Ze zat nog vol plannen, maar ineens is er een einde gekomen aan 

haar leven. 

Johanna Carolina Janna Frima – de Haan werd geboren op 1 februari 

1948 in Amersfoort. Haar jeugd was niet gemakkelijk. Ze had niet 

veel aansluiting bij haar ouders en haar zus. Een vreugde was voor 

haar haar broertje Henk, een nakomertje. 

Toen ze 18 jaar was, ging ze het huis uit. Ze sloot zich aan bij de 

Marva, de vrouwenafdeling van de Marine.  

Ze heeft wel eens aangegeven, dat dit een van de mooiste periodes 

van haar leven was, temeer omdat ze in die tijd Rein Frima 

ontmoette, hem lief kreeg en met hem trouwde. De Marva heeft haar 
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gevormd. Ze had altijd al een groot gevoel voor recht en onrecht, en 

in de Marva kreeg dit ook een feministische inslag. 

Rein en Hanneke kregen twee kinderen: Ingeborgh en Michiel. Het 

waren goede jaren, hoewel ook hier het leed haar niet bespaard is 

gebleven. Haar broer Henk overleed jong op tragische wijze aan 

koolmonoxidevergiftiging. De geboorte van Michiel was zwaar. 

Zowel Hanneke als Michiel hebben veel in het ziekenhuis gelegen. 

Maar er was ook vreugde. Gezellige avonden met vrienden, vakanties 

en zeiltochten met het gezin. 

De laatste jaren waren minder gemakkelijk: Rein kreeg kanker, 

Hanneke reuma naast haar andere aandoeningen. Het verlies van Rein 

op 1 januari 2019 sloeg een gat. Maar Hanneke was een doorzetter en 

ze ging de confrontatie met haar verlies aan. Ze ging op zoek naar 

wie zij zelf was, zonder Rein. Het was mooi om die zoektocht met 

haar mee te maken. 

Dankbaar was ze voor de contacten met haar kinderen, vrienden en 

buren, de leden van de kerk - vooral in de coronatijd- toen ze alleen 

was. Ze ontdekte hoe God haar kracht gaf.  

En nu is ze plotseling overleden. We hebben in haar afscheidsdienst 

muziek en verhalen gehoord en hebben haar aan God toevertrouwd 

met woorden van Psalm 139: God die je dieper kent dan je jezelf 

soms kent. 

Hanneke Frima is 72 jaar geworden. Moge haar nagedachtenis ons tot 

zegen zijn en mogen de kinderen en kleinkinderen zijn in onze 

gebeden. 

                                                                                 ds. Hanneke Borst 

 

Van de voorzitter 

 

Paaskaars 

e paaskaars 2019/2020 is dit jaar naar Simon en Janny Oudt 

gegaan. Simon is altijd zeer actief in de tuingroep en hij 

verzorgt ook het rapen en nieten van het klankbord. Janny is ondanks 

beperkingen lid  van de bezoekersgroep. Regelmatig verkoopt zij zelf 

gemaakte kaarten in de kerk. Een deel van de opbrengst hiervan gaat 
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naar de diaconie. De kerkenraad is hen zeer erkentelijk voor hun inzet 

voor de kerk en was van mening dat deze twee mensen wel eens in 

het zonnetje gezet mogen worden.. 

 

Theatervoorstelling 

e theatervoorstelling , die het vervolg is op De Weg en de 

Grens, is vanwege de corona van 25 oktober 2020 verzet naar 

25 april 2021 om 15.00 uur in de RK kerk. Hopelijk gooit de corona 

dan geen roet meer in het eten. 

 

Diaconie  

r komen een paar mooie veranderingen in de diaconie. 

Els van Muijen-Weijers zal zitting nemen in de kerkenraad als 

diaken. Zij neemt het secretariaat van de diaconie over van Marianne 

Soorsma. De bevestiging zal, mits de gemeente hier geen bezwaar 

tegen heeft,  plaatsvinden op 18 oktober door ds Henri. Els maakt 

deel uit van de muziekgroep Nirmala. Zij zal zich binnenkort vast 

wel aan u voorstellen in dit blad. Wij zijn heel blij dat Els de 

kerkenraad komt versterken. Zij draait al even mee en heeft veel zin 

om zitting te nemen in de diaconie. We gaan in de dienst van 18 

oktober helaas afscheid nemen van Marianne Soorsma. Marianne is 

jaren heel actief geweest in de diaconie. Door privéomstandigheden 

gaat zij nu afscheid nemen van het diaconale werk. De kerkenraad is 

Marianne dankbaar voor al het werk, haar inbreng en haar heldere 

kijk op zaken.  

Peter Keersemaker zal als lid van de diaconie het 

penningmeesterschap overnemen van Jaap Klasen. 

Jaap blijft, naast kerkrentmeester, administrateur en adviseur van de 

diaconie. De diaconie heeft vanaf nu een goede bezetting. 

Het zou fijn zijn als er ook nog een ouderling kerkrentmeester bij 

komt. Denkt u er nog eens over na of u interesse heeft om mee te 

draaien in het college van kerkrentmeesters 

 

 

                                                                               Tineke Hupkens 
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DIACONIEUWS 

 

lke keer als we de kerk bezoeken voel je de aandacht en zorg 

voor elkaar. En ook de warme sfeer en gastvrijheid die onze kerk 

binnen en buiten uitstraalt. Wat is dit toch een rijkdom. In de 

kerkzaal staan momenteel de stoelen niet meer in rijen opgesteld. Nu 

staan er tafels en stoelen om de anderhalve meter afstand te kunnen 

waarborgen. Desondanks geeft deze opstelling een huiselijke sfeer.  

 

In deze sfeer hebben we ook voor het eerst weer samen avondmaal 

gevierd, met ds. Henri en met muzikale medewerking van Nirmala. 

Een intens en warm gebeuren dat vertrouwen geeft in deze coronatijd 

waar veel zekerheden wegvallen. Door ons te houden aan de 

coronaregels kunnen we blijven bouwen aan ons ‘samen kerk’ zijn. 

 

Deze tijd vraagt ook onze zorg en medeleven. Als u iemand weet die 

onze hulp en steun kan gebruiken, schroom niet dit te melden. Van 

harte willen wij ons inzetten voor onze medemens in nood. 

 

Onze medediaken, Marianne Soorsma, heeft inmiddels aangegeven, 

te willen stoppen met haar diaconietaken. Dit mede vanwege een 

nieuwe werkkring in de zorg. Wij danken Marianne oprecht voor 

alles wat zij in de loop der jaren voor de Diaconie en Kerkenraad aan 

werkzaamheden heeft verricht. Altijd met warmhartige aandacht en 

zorg. Echter, soms roept je energie je een halt toe en dan moet je 

keuzes maken. Daar hebben wij alle begrip voor. Wij wensen 

Marianne dan ook alle goeds in haar nieuwe werkkring. Maar 

bovenal veel licht, liefde, kracht en zegen op haar weg.  

 

En toen… kwam het aanbod van Els Weijers, om de diaconie te 

willen versterken.  

Zij doet al verschillende vrijwilligerstaken voor onze kerk, waaronder 

het opluisteren tijdens vieringen, omdat er slechts door kleine 

groepjes gezongen mag worden in coronatijd. Na een korte 

proefperiode heeft Els inmiddels aangegeven, officieel het ambt van 
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diaken op zich te willen nemen. Op zondag 18 oktober vindt tijdens 

de viering haar bevestiging plaats. Wij heten Els van harte welkom 

bij de diaconie. 

 

                                                 Hartelijke groet, namens de diaconie 

 

Collecterooster Diaconie 

 

11 oktober: Stichting Barthiméus 

e opbrengst van de diaconiecollecte is bestemd voor Stichting 

Barthiméus.  

Een stichting voor alle mensen die slechtziend of blind zijn. Zij 

reiken deze mensen mogelijkheden aan, om zo goed mogelijk om te 

kunnen gaan met hun visuele beperking. Dit door onderzoek, 

therapie, mobiliteitstrainingen en maatschappelijke hulpverlening aan 

te reiken. Dankzij uw steun geeft u mensen met een visuele 

beperking weer wat zicht op zelfstandigheid, onder goede 

begeleiding van professionelen en vrijwilligers. Dank voor uw 

bijdrage. 

 

18 oktober: Voedselbank West Friesland 

e Voedselbank is een begrip in West Friesland. Velen die rond 

moeten komen van het minimum kunnen een beroep doen op de 

Voedselbank. Niet alleen voor levensmiddelen, maar ook b.v. luiers 

worden verstrekt door deze organisatie van vrijwilligers. Zowel het 

doneren van levensmiddelen alsook met een geldelijke bijdrage kunt 

u de Voedselbank steunen om de minder bedeelden van voedsel te 

kunnen blijven voorzien. Voor velen is dit helaas broodnodig. 

Vandaar dat wij een beroep op u doen om de Voedselbank een warm 

hart toe te dragen. 

 

25 oktober: Hulpverlening Westfriese Kerken 
tichting Hulpverlening Westfriese Kerken is dagelijks bereikbaar 

voor een luisterend oor, financiële hulp en hulpverlening in 

crisissituaties. Deze hulp kan praktisch zijn of psychosociaal. De 
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stichting is voor iedereen toegankelijk, ongeacht de 

levensovertuiging van de hulpvrager. Dienstbaarheid is de motivatie 

om mensen in nood te helpen staande te blijven. Zo geeft Stichting 

HWK vorm aan de opdracht van Jezus. Omzien naar mensen in nood. 

Wij bevelen deze collecte van harte aan. 

 

8 november: KIA Jeugdwerk 

ong Protestant helpt kerken bij het zijn van gemeenschap. Met 

name voor jonge gezinnen. Dit doet Jong Protestant d.m.v. 

werkvormen en producten aan te bieden, waarmee gemeenten 

dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen. Zo kunnen ouders geholpen 

worden bij de opdracht, iets van Gods daden door te geven aan 

volgende generaties. Collecteert u mee, zodat Jong Protestant ouders, 

gezinnen en kerken kan blijven ondersteunen bij de 

geloofsopvoeding? 

 

15 november: Stichting Baanbreker Enkhuizen 

tichting Baanbreker komt uit Enkhuizen. Zij biedt korte en 

langdurige begeleiding aan mensen met psychische klachten of 

beperkingen. Deze mensen worden opgevangen in hun eigen centrum 

en leerwerkplekken, waar diverse activiteiten en dagbestedingen 

worden aangeboden. De Baanbreker is een kleine organisatie waar 

met passie wordt gewerkt en de cliënt centraal staat. Vele 

vrijwilligers zijn er actief om op gepaste wijze hulp en aandacht te 

schenken aan deze doelgroep. Vele creatieve handen zijn er nodig 

zijn voor een optimale begeleiding. Wij ondersteunen Stichting 

Baanbreker van harte met een bijdrage, om hun bijzondere werk 

voort te kunnen zetten. Doet u mee? 

 

22 november: Hospice Dignitas Hoorn 

e collecte voor deze week is bestemd voor Hospice Dignitas in 

Hoorn. Mensen in hun terminale levensfase vinden er een thuis, 

om in huiselijke sfeer, waardig afscheid te kunnen nemen. Zij worden 

omringd door gepaste zorg, aandacht en liefde van zowel 

beroepskrachten als vrijwilligers, tijdens hun laatste reis in dit leven. 
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In deze maand van gedenken wordt uw bijdrage van harte aanbevolen 

om Hospice Dignitas te steunen. 

 

 

 

 

 

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 
 

Lieve vrienden en vriendinnen, 

  

De ellende van de mensen uit het afgebrande Moria heeft velen van 

ons geraakt.  

  

Je dacht niet dat het erger kon dan dat kamp, maar het kon. 

Dertienduizend mensen op de vlucht voor de vlammen, zelfs geen 

provisorisch zeiltje meer als dak boven hun hoofd. Mannen en 

vrouwen. Moeders met kinderen. Weeskinderen. Vrouwen met 

pasgeboren baby’s lagen langs de kant van de weg. In Europa, ja in 

Europa, in 2020. Je zou het niet voor mogelijk houden. 

  

We zijn in Europa, en in Nederland, onder de grens beland. Onder de 

grens van het aanvaardbare, van humanitaire waarden en normen, van 

naastenliefde. We zien mensen verdrinken in ellende, maar weigeren 

een reddingsboei uit te gooien. Want stel je voor dat ze bij ons aan 

wal komen.  

  

Terwijl ik deze brief schrijf, ontvang ik bericht dat een jonge, 

zwangere vrouw zich in het nieuwe kamp van het leven heeft 

beroofd. Welk een wanhoop moet zij hebben gevoeld om tot die daad 

te zijn gekomen... Afgrijselijk. Het beneemt me de adem.  

  

Lieve vrienden en vriendinnen, het is niet dat we niet al veel ellende 

gezien hebben in de wereld. Dat is niet wat mij, en velen van jullie, 
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nu zo treft. Het is dat dit iets is dat wij als Europa, als Nederland, 

actief mede hebben veroorzaakt. Dat is wat ons schokt.  

  

Wij zijn er mede verantwoordelijk voor dat deze mensen daar zitten 

en onder welke omstandigheden ze daar zitten. Wij zijn er 

medeverantwoordelijk voor dat de honderden alleenstaande kinderen 

in dat kamp moeten zien te overleven, alleen beloften krijgen - geen 

bescherming, geen vooruitzicht op een betere tijd.  

  

In de TussenVoorziening in Eelde, waar INLIA statushouders 

voorbereidt op hun leven in Nederland, is het overbrengen van 

Nederlandse normen en waarden een belangrijk onderdeel van het 

programma. Wat moeten wij hen hierover vertellen? Wat moeten wij 

hen meegeven over de humanitaire waarden en normen die 

Nederland hanteert? Welke moraliteit resteert ons? 

  

Wat mij een sprankje hoop geeft, is het optreden van de Duitse 

bondskanselier Angela Merkel. Zij sprak van een menselijke tragedie 

en zei: “De toestand daar is ons onwaardig.” Deze woorden zijn mij 

uit het hart gegrepen. Merkel stáát voor haar beginselen, gelukkig, en 

voegt daad bij het woord: Duitsland neemt ruim 1550 extra 

vluchtelingen op (honderden kinderen en hun gezinnen).  

  

Een week eerder had Duitsland al laten weten dat 150 alleenstaande 

kinderen welkom waren. Zelfs de Beierse premier Söder (die zich 

eerder kantte tegen Merkels ‘wir schaffen das’), zegt nu dat het een 

christelijke plicht is te helpen. 

In Nederland gingen mensen de straat op om te betogen voor de 

opname van vluchtelingen uit Moria. Onder andere in Utrecht, 

Nijmegen, Amsterdam en Groningen.  

  

Veel van die demonstraties haken aan bij 500kinderen.nl: de petitie 

waarin kerken, hulporganisaties, gemeenten, politieke partijen, 

prominenten en ‘gewone’ burgers al sinds begin juni het kabinet 

oproepen om 500 alleenstaande vluchtelingkinderen uit Griekse 

https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1080/groningen-vluchtelingen-zijn-hier-welkom
http://500kinderen.nl/
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kampen op te nemen. Heeft u het nog niet gedaan, dan roep ik u bij 

deze op om de petitie alsnog te ondertekenen.  

  

Laat deze kinderen niet zitten, maar maak u er met ons hard 

voor om hen te ondersteunen en een toekomst te bieden. 
  

Ook al van vóór de brand, stamt de oproep van bijna 900 

voorgangers aan parlementariërs van CDA en CU om zich in te 

zetten voor de vluchtelingkinderen. Het heeft er tot nu toe niet toe 

mogen leiden dat de Nederlandse regering het voorbeeld van Merkel 

volgt. 

  

Maar ik wil de moed niet opgeven. Het is onze plicht als christen om 

mensen in nood te helpen, om te blijven aandringen op een 

menswaardig bestaan voor alle mensen, ons blijvend ervoor sterk te 

maken dat we de vreemdeling in onze poorten een dak boven zijn 

hoofd, compassie en zuurstof bieden. Of die poorten nu in 

Griekenland staan, of hier. 

  

Pas goed op uzelf en uw dierbaren in deze tijd, pas op ons moreel 

besef en laten we blijven omzien naar degenen in nood.  

  

Warme groet, 

  

John W.R. van Tilborg 

Directeur INLIA 

  

 INLIA 

Jacobijnerstraat 5 

9712 HZ  GRONINGEN 

T 050-3138181 

E krp@inlia  

 

 

https://500kinderen.nl/petitie-griekenland
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1079/brede-steun-van-voorgangers-voor-oproep-aan-cda--en-cu-kamerleden
https://www.inlia.nl/nl/nieuws/1079/brede-steun-van-voorgangers-voor-oproep-aan-cda--en-cu-kamerleden
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Herfst 
 

Groen verdort tot goudend geel, 

stilaan droomt het droevig bos 

van spinnenraggen, donderzwammen 

als kronen aan het herfstjuweel. 

Bladeren sterven in zacht geween, 

stilaan sterft het treurend bos 

met elfentranen, heksenkringen 

in ’t schijnsel van de maan alleen. 

Wind, novemberadem waait, 

stilaan sluit het slopend bos 

gevuld met geurend rottend hout 

en paddenstoelen alom bezaaid. 

Snuif de aarden geurenzee 

schouw het schone herfsttapijt, 

wandel de bemoste paden 

blaren vallen …  

herfst valt mee. 

 

de Strong>Auteur: Ludo Coulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Kopij inleveren voor het volgende Klankbord: 

uiterlijk op zondag  15 november 2020 

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 

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

              Marianne Soorsma, Molenstraat 7 

              1613 JX  Grootebroek                                  tel. 06-12493356  

              mariannesoorsma@ziggo.nl     

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 

mailto:jaap.klasen.mail@gmail.com
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             Financiële administratie: Jaap Klasen,  

             Kosterij 3, 1616PK  Hoogkarspel                  tel. 0228-562601                                                                    

Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160  

 

Ouderlingen: 

              Tineke Hupkens,  

              Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel                     tel. 0228-753817              

              Loes Siedenburg, scriba 

              Kosterij 3, 1616 PK  Hoogkarspel                tel. 0228-562601 

              loes.siedenburg@xs4all.nl 

 

 

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:              

Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel      tel.0228-753817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

johanhupkens@gmail.com                                        tel.06-37229429 
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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: 

              Anny 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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Vieringen    

 

04 okt 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich, Startzondag 

11 okt 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Siep Rienstra 

18 okt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

25 okt 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw Arja Kraal 

 

01 nov 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich,  

                                      gedenken overledenen 
06 nov 19.30 uur Hoogkarspel, Wilma vam Ophem, 

                                      meditatievesper 

08 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Bart Seelemeijer 

15 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke Borst 

22 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich,  

                                      gedenken overledenen 
28 nov 19.00 uur Westwoud, oecumenische viering  

                                      met de oecumenische werkgroep 

 

04 dec 19.30 uur Hoogkarspel, pastor Cor van der Spek,  

                                      meditatievesper 

06 dec 10.00 uur Westwoud, pastor Ton Heijboer 

 

 


