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Gebed voor de 40-dagen tijd  

 

Meer nog dan anders 

in deze tijd ervaren 

wat rust is 

wat stilte zegt 

wat leegte doet. 

 

Meer nog dan anders 

in deze tijd beseffen: 

geven en delen 

is meer des mensen 

dan hebben en halen. 

 

Meer nog dan anders 

in deze tijd bereid 

ons samen 

veel te ontzeggen 

om mens en wereld 

alle leven op aarde 

in ere te houden. 

 

Bidden 

meer nog dan anders 

 

                                            Uit: ingebed  

                                            Tekst: Peer Verhoeven 
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Van de redactie  

 

et Paasnummer ligt voor u!  

We zijn heel blij dat we, mits er geen verdere tegenslagen 

komen, rondom Pasen toch een paar fysieke vieringen in de beide 

kerken kunnen hebben.  

Helaas staat er in dit Klankbord nog geen vermelding van andere 

activiteiten, we gaan er vanuit dat in het volgende Klankbord een 

voorzichtig begin hiermee gemaakt kan worden.  

 

De redactie wenst u goede Paasdagen toe! 

 

Joke, Sipke, Ina en Loes                                             

 

 

Meer is er niet 

  

Meer is er niet  dan dit: 

Het wit van de woorden 

Alleen maar de akkoorden 

Van het lied ‘bemin elkaar’. 

  

Meer is er niet  dan dit: 

Het zwart wordt weggezongen 

Het duister wordt bedwongen 

Door het lied ‘bemin elkaar’. 

  

Meer is er niet dan dit: 

De rijkdom van het leven 

Om niet aan ons gegeven 

In het lied ‘bemin elkaar’. 

  

Henk Jongerius 

 

 

H 
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Paasmeditatie 

 

Wat is en blijft dat verhaal van Jezus die is opgestaan mooi 

geschreven en ontroerend. Het staat vol mysterie, het bevat emotie en 

is raadselachtig. Een verhaal dat ons na meer dan tweeduizend jaar 

nog altijd boeit en met de nodige vraagtekens achterlaat. We vragen 

ons dan af wat Pasen eigenlijk voor onszelf betekent. Is er sprake van 

een speciale dag? Een speciaal moment? Is het een nieuw begin, een 

nieuwe toekomst? Wil Pasen een voorbeeld voor ons zijn om het 

leven dagelijks op te pakken en nieuwe kansen te zien en aan te 

grijpen? Pratend over Pasen en mijmerend over de gebeurtenissen is 

het tijd om even stil te staan. Stilte die komt vóór de hoop op iets 

nieuws, iets beters. Het verhaal van Pasen kennen we al heel lang; 

menigeen van kinds af aan. Het is het verhaal van bespotting, 

vernedering en repressie.  

 

Maar het is ook het verhaal van hoop op 

bevrijding van kwaad, van een nieuwe 

kiem, die ons doet geloven dat er altijd tijd 

en ruimte zal zijn voor een nieuw begin, 

mits je daar voor open staat. Het is een 

verhaal van letterlijk sterven én van 

opstaan tegen alle denkbare en gangbare 

logica in. Het geopende, lege graf, de ter 

dood gebrachte Jezus blijkt niet meer in 

het graf te liggen. In de vroege ochtend op 

de eerste dag van de week, het is nog 

donker, komt Maria uit Magdala bij het 

geopende, lege graf. En zij is het die ontdekt dat het graf leeg is.  

 

In de evangeliën staan verschillende paasverhalen, van leerlingen die 

rennen naar het graf, van de tuinman waarin Maria Jezus herkend, 

van verschijningen van Jezus aan de leerlingen. Ieder evangelie legt 

zijn eigen accent! En dat is juist zo mooi aan deze bijzondere 

verhalen vol mysterie. Het slot van het evangelie van Marcus, het 
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oudste evangelie laat bijvoorbeeld het einde van het verhaal helemaal 

open…het verhaal is uit maar het einde is open…Het verhaal sluit 

wel een reeks van gebeurtenissen af, zoals het openbare optreden van 

Jezus, waarin hij menigmaal hooggeplaatsten tegen de haren instreek 

met zijn eenvoudige logica van: de wereld hoort een wereld te zijn 

waarin ieder gelijk is en iedereen recht heeft op een goed en eerlijk 

bestaan. Een wereld waar de een zich niet heeft te verheffen boven de 

ander. Die eenvoudige redenering kwam hem uiteindelijk duur te 

staan. Je kunt je afvragen of er sindsdien iets wezenlijks is veranderd. 

Nog steeds worden mensen bespot en vernederd en is er niet voor 

iedereen, overal toegang en recht op een eerlijk bestaan. Misschien is 

het om die reden wel zo belangrijk dat we het verhaal van Pasen 

blijven vertellen. Daarmee geven we steeds opnieuw woorden aan dat 

waar het uiteindelijk allemaal om gaat: een eerlijke en oprechte 

wereld voor iedereen.  

 

Pasen volgt op witte donderdag, de dag dat Jezus zijn laatste maaltijd 

met vrienden genoot en het onsterfelijke symbool instelde van het 

breken van brood en het delen van wijn. Een symbool dat we tot op 

de dag van vandaag herhalen en dat ons doet beseffen dat we door het 

aanvaarden van het brood en de wijn, achter Jezus’ idealen willen 

staan.  

Dat we daar handen en voeten aan willen geven in de wereld om ons 

heen. Is dat ingewikkeld? In het lege graf lagen de windsels opgerold. 

De windsels waren ont-wikkeld; het tegenovergestelde van 

ingewikkeld. Door ont-wikkeling kun je ont-dekken en ont-moeten. 

Je kunt je ont-doen van ballast en tijd vinden en nemen voor de echte 

waarden in het leven. Zien welke dingen er toe doen; je hoeft alleen 

maar oog te krijgen voor de dingen die naast elkaar bestaan. Vreugde 

naast verdriet, angst naast zekerheid, kracht naast zwakte. Focussen 

op de goede dingen, de dingen die kracht en energie en geluk 

brengen, hoe klein dat in het begin ook is. Het is verrassend om te 

ontdekken dat we, als we er bij stil staan, veel kansen hebben om 

tegen de schijnbare verdrukking in, zelf de regie in handen te nemen.  
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‘Omdenken’ noemt Berthold Gunster, de grondlegger van de ‘Ja-

maar-filosofie’ dat. Omdenken: uitgaan van mogelijkheden in plaats 

van schijnbare beperkingen. Je kunt in de context van vandaag ook 

zeggen: Geloven in normen en waarden. Geloven dat je altijd 

opnieuw kunt beginnen. Dat je voor jezelf kunt opstaan en ook voor 

anderen die je nodig hebben. Dat je kunt opstaan tegen onrecht en 

verdrukking. Het zijn keuzes die je alleen zelf kunt maken. Je moet, 

om het zo maar eens te zeggen, je eigen steen wegrollen, eventueel 

met de hulp van iemand anders. Daarvoor hoef je lichamelijk niet zo 

sterk te zijn. Maar geestelijk des te meer. Je mag er je eigen tempo in 

bepalen. Ik moest hierbij denken aan een metronoom: een instrument 

waarmee je het tempo van je eigen muziek in het leven kunt instellen. 

Gaat het allemaal te snel, schuif dan het zogenoemde 

metronoomgewichtje omhoog en het tempo neemt af; de kwaliteit 

neemt dan hopelijk toe.  

 

Ook dit jaar wordt het weer Pasen. Een nieuw begin, een nieuwe 

start. En wat hebben we dat nodig nu we al een jaar lang leven met 

allerlei beperkingen vanwege het coronavirus, nu zoveel mensen 

gebukt gaan onder de gevolgen daarvan, zowel mentaal, economisch 

of qua lichamelijke gezondheid. Laten we ondanks alles de 

Paasgedachte levend houden: laten we geloven in het goede, dus in 

elkaar. Want samen kunnen we de wereld aan. Samen hebben we de 

mogelijkheden om de wereld beter te maken, mits we de juiste 

houding hebben. Jezus vind je niet in een leeg graf, maar in het 

dagelijkse leven. Meestal in een andere hoedanigheid dan we zelf 

denken. In een dakloze, een zwerver, een vluchteling, een 

beschadigde of een gekrenkte. Het is aan ons om Jezus in hen te 

herkennen. Jezus te herkennen in de mensen die ons nodig hebben. 

Te doen wat Jezus ons leerde en vroeg na te doen. Hij wilde niet 

vastgehouden worden, maar vroeg alleen maar hem na te doen, 

verkondigers te zijn van dat visioen van een goede wereld. Daar tijd 

en aandacht aan schenken, dát is tijd maken voor kwaliteit van leven. 

Ik wens u allen een gezegend Pasen en alle goeds!  

Ds Henri Frölich 
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 BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 

 

Van de voorzitter 

 

e zitten nog midden in de veertigdagentijd een tijd van 

bezinning en inkeer. 

Helaas ook nog steeds in de lockdown vanwege de corona. 

We hebben er denk ik allemaal meer dan genoeg van.  Al krijgen we 

door het inenten wel wat meer perspectief. Wat hoop ik dat er over 

niet al te lange tijd wat meer kan. Meer winkels open, eens ergens 

een kopje koffie drinken. Meer bij elkaar op bezoek gaan. Mijn 

familie heb ik al heel lang niet meer gezien. Het meest vervelende 

vinden wij dat er maar een persoon op bezoek mag komen. Onze 

oudste twee kleinkinderen hebben we vanaf de kerst al niet meer 

gezien. Gelukkig is er wel de mogelijkheid om contact te hebben via 

de sociale media. Jeremy zien we wel heel vaak. Hij is nog beneden 

de 12 en mag dus onbeperkt op bezoek komen. 

We zijn ook op weg naar Pasen, het belangrijkste Christelijke feest, 

het feest van de opstanding. 

Vorig jaar konden we elkaar niet fysiek ontmoeten met Pasen. We 

hopen en gaan er vanuit dat het dit jaar wel kan. 

Hoewel de besmettingscijfers niet rooskleurig zijn heeft de PKN 

groen licht gegeven om weer ‘normale’ diensten te houden. 

Weliswaar met niet meer dan 30 personen. Wilt u de dienst bijwonen, 

kunt u zich opgeven bij mij via mail: tinekehupkens@gmail.com of 

telefonisch 06 40860984 of 0228 753817. Het kan eventueel ook via 

de website. Vol is vol. Verder verzoeken wij u om de gebruikelijke 

regels te volgen. Bij binnenkomst en vertrek mondkapje op en 

handen ontsmetten. Als u zit mag het mondkapje weer af. 

Op dit moment is er nog veel onduidelijkheid of er online- of fysieke 

kerkdiensten zullen komen. Gisteren hebben Loes en ik de pagina 

voor de Rotonde gemaakt en er is nu alweer een wijziging. 

Hieronder een overzichtje wat betreft de Paasvieringen. 

28 maart Westwoud 10.00 uur Palmpasen onlineviering via website 

W 

mailto:tinekehupkens@gmail.com
https://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/
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Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

01 april Hoogkarspel 19.00 uur Witte Donderdag onlineviering, 

Vesper, voorganger ds Henri Frölich 

04 april Hoogkarspel 10.00 uur  Paasviering in de kerk van 

Hoogkarspel voorganger ds Hanneke Borst  

 

Namens de kerkenraad wens ik u hele goede Paasdagen en hopelijk 

tot ziens. 

 

                                                                                   Tineke Hupkens 

 

Van de kerkrentmeesters 

 

e zitten nu alweer een jaar in de situatie waarin we met allerlei 

beperkingen te maken hebben. Dat hadden we een jaar geleden 

ook niet kunnen bedenken. Het feit dat we niet naar de kerk kunnen 

gaan, is nog wel het meest ingrijpende in ons kerkzijn. We proberen 

dit op te lossen door de online vieringen, maar hierbij ontmoeten we 

elkaar niet en dat is een groot gemis. Ook de verhuur ligt helemaal 

stil en dat betekent een verlies van inkomsten. Gelukkig kan de kerk 

wel een stootje hebben, maar toch…  

Eigenlijk mogen we daar niet over klagen, want hoeveel mensen en 

bedrijven zijn er niet die in een hele ongewisse situatie zitten. Die 

niet weten of het nog een jaar vol te houden is, of nog minder. 

Hoeveel kinderen zijn er niet die niet meer op een normale manier 

naar school kunnen gaan, met alle consequenties voor hen zelf en 

voor de gezinnen waar ze deel van uit maken.  

Laten we hopen dat de vaccinaties dit jaar uitkomst kunnen bieden en 

dat we langzamerhand ook weer naar het elkaar ontmoeten toe 

kunnen komen. 

De natuur trekt zich niets aan van corona, de struiken beginnen 

alweer uit te lopen, zodat over niet al te lange tijd de tuingroep wel 

weer aan het werk kan. Een ontmoeting op kleine schaal….. 

 

Nog even dit: Vergeet u Kerkbalans 2021 niet? 

W 
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U kunt uw bijdrage voor dit jaar storten op het bankrekeningnummer 

van het College van Kerkrentmeesters: NL66RABO 032.93.01.160 

 

                                                                                         Jaap Klasen 

 

Collecten van de Diaconie 

 

4 april: KIA Werelddiaconaat 

 

et werelddiaconaat draagt zorg voor 

ontwikkelingssamenwerking op brede schaal. Te denken valt 

aan vluchtelingenhulp, traumaverwerking voor slachtoffers van 

geweld etc. In de Zuid-Afrikaanse staat Pretoria groeien vele zwarte 

jongeren op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft 

van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van hen is 

werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die hen helpt met 

huiswerkbegeleiding en persoonlijke gesprekken. Ook worden er 

jongerenkampen georganiseerd. Zo leert de jeugd sociale en creatieve 

vaardigheden waardoor zij weerbaarder worden en kans maken op 

een beter leven. Met uw financiële steun maakt u het voor het KIA 

werelddiaconaat mogelijk, om zich te kunnen blijven inzetten voor 

deze jongeren. Dank voor uw bijdrage. 

 

11 april: Hulpverlening Westfriese kerken 

 

tichting Hulpverlening Westfriese Kerken biedt dagelijks steun in 

crisissituaties, 

d.m.v. een luisterend oor, financiële steun en andere vormen van 

hulpverlening. 

Deze hulp kan praktisch zijn of psychosociaal. De stichting is voor 

iedereen toegankelijk, ongeacht de levensovertuiging van de 

hulpvrager. Dienstbaarheid is de motivatie om mensen in nood te 

helpen. Stichting H.W.K. ziet om naar mensen in nood en geeft zo 

vorm aan de opdracht, die Jezus ons voorleefde. Omzien naar elkaar. 

Uw bijdrage wordt erg op prijs gesteld. 

H 

S 
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18 april: Voedselbank 

 

a de Seidermaaltijd op Witte 

Donderdag collecteren we altijd 

voor de voedselbank. 

Helaas kon de Seidermaaltijd wederom niet doorgaan vanwege 

corona. Echter, wij willen toch graag een bijdrage schenken aan de 

Voedselbank. Helaas komen er, mede door de pandemie, steeds meer 

mensen in financiële nood waardoor zij een beroep moeten doen op 

de Voedselbank. Vele vrijwilligers staan klaar om deze mensen te 

voorzien van voedselpakketten en bijbehorende producten als b.v. 

luiers voor de kleintjes. Onze bijdrage is dus hard nodig. Geeft U 

mee?  

 

 

25 april: KIA NL diaconaat  

 

én op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger 

dan 18 jaar. Zij hebben vaak hele erge traumatische ervaringen 

meegemaakt. Hun bestaan in Nederland is ook vaak onzeker. Met 

steun van KIA organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve 

activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door 

b.v. muziek en dans, film en theater en fotografie wil de stichting 

deze doelgroep tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken. 

Wij bevelen deze collecte dan ook van harte aan.  

 

 

9 mei: Speelotheek 

 

ier in Hoogkarspel is de Speelotheek een begrip. Spelen hoort 

bij de ontwikkeling van kinderen, het is leuk en leerzaam om 

spelenderwijs ervaring op te doen. De Speelotheek beschikt over het 

juiste speelgoed om kinderen te stimuleren. Door middel van het 

uitleensysteem van de Speelotheek kunnen zij zich thuis vermaken 

N 

E 

H 
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met speelgoed, dat aansluit bij hun interesse en leeftijd. Dank voor 

uw bijdrage.  

 

 

Diaconieuws 

 

e gaan alweer richting Pasen. Een nieuwe lente, een nieuw 

geluid van hoop voor de mensen. En wat hebben wij dat nodig 

in deze onzekere tijden, vanwege de voort durende pandemie.  

 

Maar… er gloort gelukkig al wat licht aan de horizon. Er zijn vaccins 

ontwikkelt die momenteel worden toegediend. Dat gaat onze 

weerbaarheid versterken, is onze hoop. Dan kunnen wij stapsgewijs 

wat meer terug naar ‘normaal’. Wat meer lucht en bewegingsruimte 

krijgen.  

Ook voor wat betreft het samenkomen tijdens de vieringen en vespers 

in onze kerk. Daar leven wij met z’n allen hoopvol naartoe. Intussen 

kunnen wij de vieringen, vespers en ook de Wereldgebedsdag volgen 

op de website van onze kerk. Zo blijven wij toch met ons geloof en 

met elkaar verbonden.  

 

De winter was gelukkig niet helemaal doods en dor. Wij konden ons 

een week lang even heerlijk vermaken op het ijs of in de sneeuw. Een 

mooie tijdelijke witte wereld waardoor onze weidse omgeving nog 

meer schoonheid kreeg. 

 

Maar ook kregen de zorgmedewerkers in de ziekenhuizen het druk, 

vernamen wij. Dit vanwege allerlei letsels, opgelopen door uitglijers 

op de dichtgevroren sloten. Dat is dan weer de andere kant van de 

W 
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medaille. Zij die dit hebben ondervonden wensen wij heel veel 

sterkte toe en een spoedig herstel. 

 

Met het vooruitzicht dat aan een dode stronk altijd weer nieuwe 

twijgjes zullen ontspruiten, groeien wij misschien nóg bewuster toe 

naar Pasen. Wij wensen dan ook van harte dat het lente mag worden 

in onze huizen en onze harten. Dat het licht van de verrijzenis in en 

rondom ons mag ontwaken en haar warmte mag afgeven. 

 

Gezegende paasdagen toegewenst namens uw diakenen,  

Jaap, Peter, Els en Wilma 

                         
 

 

 

Ledenadministratie:  nieuw ingeschreven leden 

  

udith Maas en Erik Renkema. Bernhardstraat 3, 1616BH 

Hoogkarspel. 

Judith en Erik wonen al geruime tijd in Hoogkarspel. 

Tijdens de fysieke zondagse vieringen waren zij vaak aanwezig in de 

kerk. 

Judith vaak met haar moeder die ook in Hoogkarspel woont. 

Daarnaast volgen zij en beluisteren nu ook de digitale vieringen. 

Omdat zij zich welkom en aangetrokken voelen in onze kerkelijke 

gemeenschap, hebben zij zich in laten schrijven in onze kerkelijke 

gemeenschap. 

Judith en Erik nogmaals van harte welkom. 

 

                                       Johan Hupkens 

ledenadministrateur 

 

 

 

 

J 
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Pasen -- Voorjaar    

 

Het frisse groen op jonge twijgen 

een tere tak met bloesemknop 

de natuur spreekt en zal niet zwijgen 

de lente volgt de winter op 

 

Pasen schenkt ons weer nieuw leven 

het oude is voorbij gegaan 

een licht wordt ons gegeven 

om in het donker op te staan 

 

Pasen opent dichte deuren 

een voorportaal is ons bereid 

een leven vol van lentekleuren 

een vleugje van de eeuwigheid 

 

Elly Mans-Los 

 

 

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Beste lezers van het klankbord, 

 

et was een mooie dag 7 maart 2021 waarop we zeven nieuwe 

ambtsdragers mochten bevestigen en twee ambtsdragers 

mochten herbevestigen. Een bijzonder mooi moment voor het dorp 

Westwoud. Waarover in het Noordhollands Dagblad werd 

geschreven door een van de grondleggers van de oecumene hier in 

Westwoud: Marina Slot. 

Het was een dienst die we op 6 maart 2021 om 10.00 uur hadden 

opgenomen met digitale ondersteuning van Richard Hupkens. Joost 

Botman zorgde voor muzikale ondersteuning en Henri ging in de 

dienst voor.  Op 7 maart om 10.00 uur werd de dienst uitgezonden op 

H 
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de site van Hoogkarspel-Lutjebroek. De dienst werd online goed 

bekeken. 

Zoals ik al beschreef werden er zeven ambtsdragers bevestigd en 

werden er twee ambtsdragers herbevestigd. Margriet Struik nam na 

acht  jaar afscheid als scriba en ouderling. Margriet zal nog wel de 

financiële administratie van het college van kerkrentmeesters blijven 

verzorgen. Margriet, bedankt voor je inzet! Ook Patric de Vries nam 

afscheid als kerkenraadslid, maar zal als adviseur van de kerkenraad 

beschikbaar blijven. 

Hoe ziet de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente 

Westwoud-Binnenwijzend er dan uit en wie zijn dat nu eigenlijk? Ik 

zal eerst de verdeling van de colleges weergeven en zal daarna de 

personen de gelegenheid geven om zich voor te stellen. 

 

Voorzitter: Henri Frölich 

College van Diakenen: Dirk Stam(vz.), Anny Koster-Donker, Ilona 

de Vries-Nieuwenhuijs, financiële administratie Silvia Stam. 

College van Kerkrentmeesters: Sipke de Vries (vz.), Ronald Stam, 

financiële administratie Margriet Bakker-Struijk 

Ouderlingen van Dienst: Elma Verhoef-Beerepoot, Yolande de 

Boer-van Beers, Atie Boekweit-Ooteman en Saskia van Buren. 

 

We wensen de nieuwe ambtsdragers mooie jaren in hun ambt toe en 

bedankt dat jullie het kerkzijn in Westwoud willen voortzetten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/
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De nieuwe kerkenraadsleden stellen zich voor:  

 

este mensen, mijn naam is Ronald Stam en 

met 25 jaar het jongste lid binnen de 

kerkenraad. Samen met mijn broertje en ouders 

woonachtig op de Ouwedik in Westwoud. Ik 

werk in de agrarische sector, wat mooi aansluit 

op mijn functie binnen de kerk als rentmeester. 

Met een frisse blik en vol energie wil ik 

proberen aan het dorp een steentje bij te dragen! 

 

Met vriendelijke groet, Ronald Stam 

 

 

 

 

Mijn naam is Ilona de Vries, getrouwd met 

Patric en samen hebben we twee tieners 

Jennifer en Bart. Tot mijn 17e jaar in 

Mijdrecht gewoond, maar nu alweer 24 jaar 

in West-Friesland. Het kosterzijn doen we 

met veel plezier, maar het is ook erg leuk en 

fijn om nu inhoudelijk meer te kunnen 

betekenen voor de kerk samen met andere 

leuke mensen.  

Verder ben ik ook actief voor de zwemvereniging EZV in Enkhuizen, 

waar onze kinderen  aan wedstrijdzwemmen doen. Ik geef daar vier 

keer in de week training en vaak nog coachen op wedstrijden in het 

weekend. Helaas zijn de zwembaden nu alweer een aardig tijdje 

dicht, hopelijk kan dit op niet al te lange termijn weer wel. Verder 

ben ik gek op dieren en fotograferen, waar ik naast van mijn gezin 

ook erg van geniet. Tot snel! 

Groetjes, Ilona 

                                                                                         
 

B 
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allo allemaal: ik wil me graag even voorstellen als nieuwe 

kerkrentmeester. 

Ik ben Sipke de Vries geboren in Friesland en via Texel 

terechtgekomen in Westwoud. Ben getrouwd 

met een echte Westwoudse: Aafke Veerman, 

we hebben twee kinderen: Heleen en Patric. We 

zijn ondertussen 47 jaar getrouwd en wonen nu 

op de Witte Dam in Westwoud. Vanaf ons 

trouwen woonden we naast de kerk en waren 

daar 40 jaar koster en verzorgden het 

onderhoud van de twee kerkhoven. 

Mijn beroep was kraanmachinist, wat ik 43 jaar 

gedaan heb. Ik ben al eerder kerkrentmeester geweest van 1998 tot 

2010,  toen heb ik ook de boekhouding van de begraafplaatsen 

overgenomen van de heer A. Spijkerman, wat ik nu nog steeds doe.  

Ook ben ik voorzitter van begrafenisvereniging De Laatste Eer in 

Westwoud en voorzitter van Seniores Priores in Westwoud. 

                                                                                                    Sipke 

 

uderling: Yolande de Boer-van Beers, 60 jaar oud. Getrouwd 

met Martin de Boer. 

Moeder van twee zonen, één levend, één 

dood. Mijn kerkelijke leven startte 23 jaar 

geleden als Nederlands Hervormde bij het 

(toen katholieke) koor Eigenwijs. Als alt heb 

ik vele vieringen en avondwakes meegemaakt. 

Deze vieringen heb  ik als waardevol ervaren. 

Mijn interesse was gewekt en helemaal toen er 

oecumenische vieringen van de grond 

kwamen (ten tijde van ds van Middendorp). Met een werkgroep deze 

vieringen tot stand brengen vind ik leuk om te doen. Een vaste 

functie ambieerde ik toen niet (eigenlijk nu ook niet). De roep om 

hulp heeft mij doen veranderen van gedachte. Precies zoals in het 

boek van Samuel die geroepen werd om te dienen.   

                                                              Yolande de Boer-van Beers 

H 

O 
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Saskia van Buren 
 

at betreft mijn motivatie om ouderling te worden. 

 

Het is mij in de afgelopen jaren al heel vaak gevraagd of ik toe wilde 

treden  tot de kerkenraad. En nu is het zover. 

Waarom ik het nooit wilde is dat ik meer korte projecten wilde doen 

en liever geen bestuurlijke taken. In mijn werk als verpleegkundige 

ben ik ook veel bezig met plannen, vergaderen enz. In mijn vrijetijd 

wilde ik dat niet voortzetten. 

Geboren en getogen in Vlaardingen heb ik daar bij ds. Willem 

Verhoeff (lid van de charismatische gemeente) in de Ichtuskerk jaren 

lang kinderkerkwerk gedaan. 

Nu niet meer voor te stellen maar meestal 150 kinderen op een 

zondag. 

In Wageningen hebben Frits en ik in de jaren tachtig belijdenis 

gedaan, daar zijn we ook in de kerk getrouwd. 

Na onze verhuizing naar Andijk ben ik weer actief geworden bij het 

jeugdwerk. In die tijd was ds Herrianne Allewijn de predikant. 

In Hoogkarspel/Westwoud ben ik ook weer betrokken geraakt bij de 

jeugdactiviteiten. 

Vooral het toeleven naar de mooie feesten met kinderen in de kerk 

heb ik altijd erg leuk gevonden   

Telkens weer een andere invulling op een oud thema. 

 

 

Ik sta hier bij een 

kapelletje. Boven 

de ingang staat: 

Gaat deez’ plek 

hier niet voorbij 

zonder een Avé 

voor Mij. 

 

 

W 
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Koken is een hobby, dus hoe mooi dat ds Marina Slot een Herberg in 

het leven heeft geroepen. 

Jammer dat deze activiteit nu ook stil ligt. 

Voedsel voor de maag en de ziel…..hoe mooi is dat. 

De oecumene in Westwoud draag ik een warm hart toe. 

Mooie vieringen met fijne mensen. 

En ik denk dat Atie, Elma en Yolande mij over de streep hebben 

getrokken. 

Samen deze klus aan pakken om de kerken te behouden in 

Westwoud. 

Het blijft denk ik zoeken naar vormen die de mensen aan blijft 

spreken om naar de kerk te komen. 

Maar dat is een mooie gezamenlijke taak voor de komende jaren. 

Ik hoop dat we met elkaar inspirerende gesprekken, vieringen en 

andere activiteiten kunnen gaan ondernemen. 

Ik heb er zin in. 

                                                     Warme groet, Saskia van Buren 

 

ijn naam is Atie Boekweit, ik woon op de Wytemalaan in 

Westwoud met Leo. Ik was tot voor kort sociaal-psychiatrisch 

verpleegkundige bij het GGZ in 

Hoorn. Ik ben sinds enige tijd met 

pensioen en werk nog een aantal uurtjes 

voor het Expertise Centrum Euthanasie.  

Ik heb me in het dorp de laatste jaren 

actief ingezet voor de oecumenische 

samenwerking tussen de beide kerken. 

Gastouderling worden is voor een katholieke Westwoudse misschien 

een keus die wel wat vragen oproept. 

Ik heb het tenminste de afgelopen tijd al een paar keer uit moeten 

leggen. Ik heb mij al van jongs af aan thuis gevoeld bij de 

Christelijke symboliek, beeldtaal en sfeer. Na mijn middelbare 

schooltijd heb ik me zoals de meeste jonge mensen meer verdiept in 

de andere wereldgodsdiensten, gereisd naar het Midden-Oosten, India 

en Nepal. Maar de godsdienst waarin ik ben opgevoed 

M 
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lijkt meer aan mijn behoefte aan woorden en beelden van optimisme, 

geloof, hoop en liefde te voldoen, juist misschien omdat het 

samenvalt met een restje kinderlijkheid en naïviteit. 

Op de eerste plaats voel ik me aangetrokken door de verhalen uit wat 

wij het Nieuwe Testament noemen. De verhalen over het leven van 

Jezus en de evangelisten. Daar vind ik de inspiratie dat het geloof 

vooral handen en voeten moet krijgen, ik voel me geroepen om te 

doen. Voor dat praktische stukje zie ik in Westwoud veel meer 

mogelijkheden via de oecumene in de PKN kerk in Westwoud.  

Gespreksgroepen, woord/gebedsdiensten waarin we de verbinding 

zoeken en nieuwe vormen gebruiken, spreken me zeer aan. 

Ondanks dat ik me echt een katholiek voel die houdt van Maria, 

rituelen, religieuze muziek, kaarsen en mystiek, heb ik me ook altijd 

heel erg thuis gevoeld in de kleine kerk en bij de dorpsgenoten die 

daar kerken. In het kleine Westwoud is actief-zijn en je best doen in 

beide kerken voor mij de enige manier om een plekje open te houden 

waar we samenkomen, waar zo af en toe geestelijk voedsel, 

schoonheid en verbinding te vinden is.  

Wilt u meer van mij weten, bel gerust 0228 561392. 

 

                                                                      Atie Boekweit-Ooteman 

 

 

etrokken zijn bij de gemeenschap, en zeker ook de kerk, is iets 

wat me met de paplepel is ingegoten.  

Als katholiek kind heb ik communie gedaan, en als 

puber in het jongerenkoor gezongen.  

Als volwassene was ik actief binnen de 

parochies Hoogkarspel en later Wervershoof.  

Terug op mijn geboortegrond was ik getuige van 

een mooi proces waarin beide kerken van 

Westwoud samengroeiden naar een warme 

gemeenschap van gelovigen. Een gemeenschap waar 

ik me een deel van voel. Graag wil ik in die gemeenschap een taak 

vervullen. 

B 
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Toen ik gevraagd werd voor het werk van ouderling heb ik dat met 

enthousiasme aangenomen.  

 

Ook al vind ik het spannend om binnenkort de eerste dienst ‘in 

functie’ te zijn, ik heb er ook zin in. Ik hoop u allemaal binnenkort 

weer eens te zien in de kerk of daarbuiten.  

 

                                                                   Elma Verhoef-Beerepoot 
 

Mooi toch, die diversiteit aan vrijwilligers? 

Bedankt en tot snel!  

                                          Vriendelijke groet, Patric de Vries 

 

 

Twee Goede Vrijdagvieringen in Westwoud 

 

Op 2 april is het Goede Vrijdag, daar willen wij op sobere wijze 

aandacht aan besteden in allebei de Westwoudse kerken, de PKN 

kerk en de Martinuskerk. Het thema is: DAN ZAL IK LEVEN.   

Wanneer gaan we weer leven? Wat betekent lijden voor ieder van ons 

in het dagelijks leven? Rond dit thema zullen diverse mensen 

vertellen,  hoe zij daar tegenaan kijken, wat zij belangrijk vinden en 

waarom zij dat belangrijk vinden. 

Het lijdensverhaal wordt door diverse dorpsgenoten verteld, verder 

wordt het thema van de Goede Vrijdag ook muzikaal belicht, dat 

doen we in de H. Martinuskerk met een klein koor o.l.v. Hans  

Weenink en in de PKN kerk zingen en spelen Lennaert Boekweit en 

Andrea Malschaert. 

Aanvang in de beide kerken is 19.30 uur,  het zijn dezelfde vieringen 

alleen met een andere muzikale omlijsting. 

De motivatie om op twee locaties aandacht aan Goede Vrijdag te 

besteden is: kerk zijn we met zijn allen, daarbij woorden en muziek 

vinden op een manier die voor een grote groep meerwaarde kan 

hebben. De onderwerpen waar we het 2 april over hebben zijn zaken 

waar ieder van ons mee geconfronteerd wordt. 
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In verband met de veiligheid mogen maximaal 30 personen 

deelnemen aan de viering. Als je aanwezig wilt zijn in de 

Martinuskerk: opgave bij koster Leo Boekweit, e-mailadres:  

l.boekweit@quicknet.nl. Voor de PKN kerk, kun je je opgeven bij 

koster Patric de Vries: e-mailadres: hethoofd78@hotmail.com. 

 

Hartelijk welkom namens de oecumenische werkgroep van 

Westwoud! 

 

 

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 

 

STICHTING STIMULERINGSFONDS DRECHTERLAND 

 

eze stichting is een initiatief van de gezamenlijke kerken in de 

gemeente Drechterland. 

Het fonds kan een financiële ondersteuning geven wanneer dat nodig 

is om mee te doen met maatschappelijke activiteiten voor mensen 

boven de 18 jaar. 

 

Leeft u van: 

.  Een minimum inkomen, 

.  Een minimum inkomen als zelfstandige, 

.  Een uitkering. 

 

Het Stimuleringsfonds kan u een steun in de rug geven door een 

bijdrage te leveren in de kosten tot € 150,- voor bv. contributie voor 

een sportvereniging, bridgeclub, zangvereniging, abonnement voor 

een zwembad, bibliotheek, etc. 

    

Waarom??? 

 

Omdat er in onze gemeente mensen zijn die het financieel moeilijk 

hebben en niet mee kunnen doen met sociale activiteiten. 

D 

mailto:hethoofd78@hotmail.com
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Formulieren kunt u vinden in kerken, dokterspost, gemeente, 

bibliotheek en in het dorpshuis. 

Ook op de website van de PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is er een 

verwijzing naar het Stimuleringsfonds en tevens een 

aanvraagformulier. 

Zie in de bovenste balk de link van Hulp nodig daarna naar Diaconie 

en dan naar Meest recente berichten. 

Idem voor de Parochie Heilige Laurentius Hoogkarspel: via 

www.phlh.nl hier ook via diaconie naar diaconaalberaad,  hoofdstuk 

Stimuleringsfonds idem met aanvraagformulier. 

 

U kunt het formulier opsturen naar: Stichting Stimuleringsfonds 

Drechterland Postbus 62 1616 ZH Hoogkarspel of mailen naar 

stimuleringsfonds.drechterland@gmail.com 

 

De aanvragen behandelen wij met uiterste discretie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/
http://www.phlh.nl/
mailto:stimuleringsfonds.drechterland@gmail.com
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Kopij inleveren voor het volgende Klankbord: 

uiterlijk op zondag 19 mei 2021 

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 

Tuinfluiter 13 

1616 HD Hoogkarspel. 

        telefoon:  

       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 West-Friesland  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 

              Els Weijers, Pimpelmees 12, 

              1616 HM Hoogkarspel                                 tel. 06-23674646 

              weijers.els@gmail.com 

 

Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039            

 

Ouderling-Kerkrentmeester: 

              Jaap Klasen,  

              Kosterij 3,1616PK Hoogkarspel                   tel. 0228-562601 

              jaap.klasen.mail@gmail.com 

              Peter Keersemaker, Kerkrentmeester 

              Boterweid 3, 1616PG, Hoogkarspel             tel. 0228-562081 

              peterkeersemaker@live.nl 

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 

 

 

KERKELIJKEADRESSEN 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 

              Ilona de Vries             

              Dr. Nuyensstraat  26 1617 KC Westwoud   tel. 0228-724673 

              ilonanieuwenhuys@hotmail.com 
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              bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565   

 

Ouderling-Kerkrentmeesters: 

              Ronald Stam,  

              Oudijk 14, 1617 KR Westwoud                   tel. 0229-261688 

              dsstam@ziggo.nl 

              Sipke de Vries, 

              Witte Dam 79, 1617VX Westwoud             tel. 0228-562574 

              s.devries27@quicknet.nl 

              Patric de Vries (adviseur) 

              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: 

             Elma Verhoef,  

                 Dres 33, 1617 JX Westwoud  

                 elma-verhoef@ziggo.nl 

                 Atie Boekweit, 

                 Dr. Wijtemalaan 23, 1617 KH, Westwoud 

                 l.boekweit@quicknet.nl 

                 Saskia van Buren, 

                 Dr, Nuijensstraat 120, 1617 KE, Westwoud. 

                 buren.herlaar@quicknet.nl 

                 Yolande de Boer,  

                 Dres 1, 1617 JX, Westwoud.  

                 yolandedeboer@hotmail.com 

 

 

KERKDIENSTEN 

 

28 mrt   10.00 uur   Westwoud, ds Henri Frölich, Palmpasen,  

mailto:yolandedeboer@hotmail.com
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                                      online-viering, te volgen via website  

                                      van de kerk van Hoogkarspel 

 

01 apr   19.00 uur   Hoogkarspel, ds Henri Frölic, Witte Donderdag, 

                                     online-vesper via website  

                                     van de kerk van Hoogkarspel 

02 apr   19.30 uur   Westwoud, PKN kerk, Goede Vrijdag,  

                                     vesper, opgave via hethoofd78@hotmail.com 

02 apr   19.30 uur   Westwoud, H. Martinuskerk, Goede Vrijdag, 

                                      vesper, opgave via l.boekweit@quicknet.nl 

04 apr   10.00 uur   Hoogkarspel, ds Hanneke Borst, Paasviering,  

                                      Bo de Myttenaere op piano,  

                                      opgave via tinekehupkens@gmail.com,  

                                      of tel.: 0228-753817    

11 apr   10.00 uur   Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

18 apr   10.00 uur   Hoogkarspel, mevrouw Ina Broekhuizen-Slot 

25 apr   10.00 uur   Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer 

 

02 mei   10.00 uur   Westwoud, pastor Cor van der Spek 

04 mei   19.00 uur   Hoogkarspel, dodenherdenking 

04 mei   19.00 uur   Westwoud, dodenherdenking 

07 mei   19.30 uur    Hoogkarspel, meditatievesper,  

                                      Wilma van Ophem 

09 mei   10.00 uur   Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

13 mei                 geen viering Hemelvaart i.v.m. de kermis 

16 mei                 geen viering i.v.m. de kermis 

23 mei   10.00 uur   Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Pinksterviering 

 

Vanaf Pasen hopen we dat de vieringen in beide kerken weer fysiek 

doorgang kunnen hebben, mits natuurlijk de maatregelen dit toelaten. 

Mocht de situatie veranderen dan kunt u dit lezen in de Rotonde en 

De Schakel  en/of op de websites van de beide kerken. 

 

 

 

mailto:tinekehupkens@gmail.com
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