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Een bloemetje voor iedereen 

 

Ik zou best een bloemetje willen zijn,  

’n geschenk voor mensen groot en klein.  

 

Ik zou bloeien en stralen voor ieder even prachtig, 

voor sober en arm, voor rijk en machtig. 

 

Als blijk van medeleven in passende kleuren, 

voor wat nog moet komen of plots moest gebeuren. 

 

Geurend en sprekend…..zonder woorden, 

voor die je lief hebt en die niets van je hoorden. 

 

Wel in gezelschap van soorten die lang kunnen staan, 

als herinnering aan al diegenen die komen en gaan. 

 

Ja, zo’n bloemetje dat zou ik willen proberen, 

altijd en overal, iedereen zou me accepteren. 

 

Het enige wat me tegenhoudt en dat bedacht ik pas later, 

ik zit niet graag met m’n voeten in koud water! 

 

Ben van Ooijen  uit: Onze Ben wordt burgemeester 
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Van de predikant 

 

n dan is de vakantie alweer voorbij. Weken lang kijk je er 

reikhalzend naar uit en als het dan eenmaal zover is gaan de 

dagen eigenlijk net zo snel als wanneer je gewoon aan het werk bent. 

Toch is de vakantietijd anders. De druk is minder groot, de dagen van 

ontspanning voelen fijn en de tijd om aan andere dingen te besteden 

dan werk, verplichtingen en andere zaken van het gewone dagelijkse 

leven is weldadig voor lichaam en geest, om het maar eens mooi uit 

te drukken. En toch gaat ook dan dus de tijd nog snel. We hebben een 

fijne vakantie in Frankrijk gehad. Gelukkig niet te veel last gehad van 

alle extra maatregelen rond testen en vaccinatie e.d. Een 

kampeervakantie in Frankrijk was prima te doen. Ik had mijn 

racefiets meegenomen, omdat ik nu toch eindelijk weer eens graag in 

de bergen wilde fietsen (al twee keer op rij is de tocht, klimmen tegen 

MS, waaraan ik zou deelnemen niet doorgegaan). Maar nu was ik in 

de gelegenheid om alsnog diverse bergen te beklimmen met de fiets. 

Een enorme lichamelijke inspanning, maar dat voelt juist heel goed 

als je in het dagelijkse leven toch vooral met het geestelijke bezig 

bent! Ik heb de Alpe d’Huez beklommen en in die buurt ook nog de 

Glandon, de Col du Galibier en de Col de Telegraphe en natuurlijk 
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later in de vakantie nog de Mont Ventoux. Namen die je misschien 

wel wat zeggen als je in juli wel eens naar de Tour de France kijkt. 

Stuk voor stuk hoge bergen met steile stukken, waar je op de fiets 

soms maar kruipend vooruit komt. Ik vond het heerlijk! Al fietsend 

door die prachtige natuur heb ik genoten van de vergezichten die dit 

prachtige berglandschap je kan bieden. Je ziet zelfs in de zomer de 

sneeuw liggen op de hoogste bergtoppen en je hoort regelmatig het 

water stromen in de prachtige bergwatervalletjes die  op veel 

verschillende plekken tevoorschijn komen. Kortom zowel lichamelijk 

als geestelijk een prima tijd! En dan na drie weken is het tijd om weer 

terug te keren naar het gewone dagelijkse leven en door de vakantie 

merk je gewoon dat je ook daarvoor nieuwe energie hebt gekregen. 

Met frisse moed kun je de dagelijkse dingen weer oppakken. 

Hopelijk gaan we een seizoen tegemoet waarop we elkaar steeds 

weer wat vaker kunnen ontmoeten, in de kerkdiensten maar ook weer 

bij de gesprekskring of andere activiteiten die langzaam weer kunnen 

worden opgepakt! Het blijft eerst natuurlijk nog spannend hoe het 

zich allemaal verder zal ontwikkelen, maar met goede moed gaan we 

er tegenaan. Ik kan me voorstellen dat bovenstaande woorden voor 

sommige mensen lastig zijn, juist als je het zo nodig hebt om ook 

eens afstand te nemen van alle dagelijkse beslommeringen en zorgen 

maar niet in de gelegenheid bent om dat te doen. Juist dan is het 

belangrijk dat je op welke manier dan ook, je toch geestelijk kunt 

opladen voor de komende tijd. Misschien door het lezen in dit 

kerkblad, misschien door toch weer eens naar de kerk te gaan en 

andere mensen te ontmoeten. Hopelijk zijn er voor ieder mens wegen 

en manieren te vinden om energie en inspiratie op te doen om verder 

te gaan, de toekomst met open blik tegemoet. Hoe lastig dat soms 

ook is met alles wat er de afgelopen tijd is gebeurd, met de 

doemscenario’s die ons deze week weer werden aangereikt in het 

nieuwe klimaatrapport bijvoorbeeld, is het moeilijk open, positief en 

met frisse moed de toekomst in te gaan. En toch….dat is eigenlijk het 

kernwoordje van de christelijke traditie: en toch….er is iets wat ons 

gaande houdt, een woord van trouw, hoop op een nieuwe toekomst. 
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Een lied van Huub Oosterhuis kan prachtig verwoorden wat ik 

daarmee bedoel: 

 

Woord dat ruimte schept. 

Toekomst, wijd licht land 

waar gerechtigheid als rivieren stroomt, 

waar een wijnstok bloeit tegen klippen op. 

Even is het waar en dan is het weg. 

Toon mij niet vergeefs wat mijn ziel verlangt. 

Geef dat ik volhard in uw vergezicht. 

 

                                                                                  Ds Henri Frölich 
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Activiteiten 

 

at gaan we doen tot het einde van dit jaar? We hebben 

plannen, maar de tijden zijn nog steeds onzeker. Deze plannen 

zijn dus onder voorbehoud. Daarom hebben we, evenals vorig jaar, 

ook dit jaar geen programmaboekje gemaakt omdat we niet kunnen 

garanderen dat de activiteiten door kunnen gaan. In de Rotonde en de 

Schakel plaatsen we natuurlijk hierover ook berichten. 

 

Hieronder vindt u de data en de activiteiten die we gepland hebben: 

 

Theater 

19 september: muziektheater in de RK kerk van Hoogkarspel: 

voorstelling Schoppenvrouw van Ekatarina Levental,                   

aanvang 15.00 uur. 

 

Sacrale dansavonden 

30 september, 14 oktober, 11 november en 25 november in onze kerk, 

aanvang 19.30 uur. 

 

Films 

15 oktober en 26 november: twee filmmiddagen in onze kerk, 

aanvang 14.30 uur. 

 

Lezing 

18 november: kunstlezing in onze kerk van dr Sophie Oosterwijk 

over de uitbeelding van Maria Magdalena in de kunst,                    

aanvang 20.00 uur. 

 

                                                                                   Loes Siedenburg 

 

 

 

W 
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BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Een zuiver hart? 

28 augustus aanvang 19.00 uur PKN Westwoud 

Muzikale begeleiding: Hans Weenink op de 

piano  

Zang: Mannie de Greeuw en Diana Huisman.  

e vijfde zaterdag van augustus is er in de PKN kerk in 

Westwoud weer een oecumenische viering. We volgen het 

thema uit Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-23. 

We zijn met een groepje vrouwen met dit thema aan de slag gegaan 

en hebben zitten brainstormen. Want wanneer is je hart eigenlijk 

zuiver? Wat of wie is hierin je voorbeeld, leidraad of kompas?  Het 

schoon houden van je lijf en je huis ligt zo voor de hand en krijgt veel 

aandacht. Zeker de laatste periode waarin onzichtbaar vuil in de vorm 

van een virus je extra bewust maakt van het nut van 

hygiëneregels.  Het is een stuk lastiger om vuil van binnen af te 

wassen. Vuil in de vorm van negativiteit of jaloezie. Daar gaat het 

over deze keer en we mogen weer voorzichtig meezingen!  

                                                                    U bent van harte welkom! 

 

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

Van de voorzitter 

 

p het moment dat u dit Klankbord ontvangt zijn we alweer aan 

de laatste week van de zomervakantie gekomen. Komende 

maandag gaan de kinderen van de basisscholen weer naar school. 
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Johan en ik gaan er begin september nog twee weken tussen uit naar 

Gramsbergen. 

 

Ziekenzondag en Startzondag 

 

n overleg met de Zonnebloem is besloten om ook dit jaar de 

ziekenzondag niet door te laten gaan. Door de huidige 

coronamaatregelen en de daarbij behorende 1,5 meter samenleving 

kunnen we in onze kerk maar 36 mensen een plaats geven. We hopen 

van harte dat we volgend jaar weer een mooie oecumenische viering 

kunnen houden op de tweede zondag van september. 

We hebben daarom besloten om de startzondag op 12 september te 

houden. Ds Henri is de voorganger, Wilma en Els geven muzikale 

medewerking. Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn. 

In de kerkenraadsvergadering van 25 augustus wordt het programma 

besproken. Na de dienst gaan we in ieder geval met elkaar 

koffiedrinken en lunchen. Volg de berichten in de Rotonde en de 

Schakel hierover.  

 

Live uitzenden kerkdiensten. 

 

et dank aan de diaconie die dit mogelijk 

heeft gemaakt, starten we binnenkort met 

het rechtstreeks live uitzenden van de 

kerkdiensten via kerkdienst gemist. U kunt de 

diensten vanaf dat moment thuis live volgen. Ook 

andere diensten dan de zondagmorgen diensten, 

kunnen dan live worden uitgezonden. Een aantal 

vrijwilligers o.l.v. ds Henri heeft hier keihard aan gewerkt. De 

apparatuur is geplaatst. 

De vrijwilligers die het systeem gaan bedienen, moeten nog even 

oefenen hoe alles werkt. Namens de kerkenraad wil ik hen dan ook 

heel hartelijk bedanken voor hun enthousiasme en inzet.  Jos van 

Ophem informeert u elders in dit blad uitgebreid over de 

totstandkoming van dit project. 
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Activiteitenprogramma 

 

n september starten we weer met een aantal activiteiten. Vanwege 

de corona plannen we deze voorlopig nog t/m 31 december 2021. 

Elders in dit blad vindt u het programma. In het kerstnummer hopen 

we de vervolgactiviteiten te kunnen plaatsen. Alles is natuurlijk 

onder voorbehoud in verband met de ontwikkelingen van het 

coronavirus. 

 

Noorderlandhuis 

 

e zijn heel blij u te kunnen melden dat vanaf  september de 

diensten in de activiteitenzaal van het Noorderlandhuis worden 

hervat. Op vrijdag 10 september om 9.45 uur is de eerste viering in 

de grote zaal. Voorganger is pater Zurlöhe. De vieringen zijn 

voortaan op de vrijdagmorgen i.p.v. de donderdagmorgen. Het 

aanvangstijdstip blijft hetzelfde. Vrijdagmorgen 17 September is de 

eerste viering waarin de dominee voorgaat. Het is nu nog niet bekend 

of dit ds Borst of ds Frölich is. 

 

Pastorie 

 

ussen het huizenblok van de pastorie en het buurhuis  zit een 

dubbele carport waarvan het dak gebreken vertoont. Dat is ons 

bij de koop medegedeeld. De buurman heeft aangegeven dat hij op 

zijn gedeelte van de carport een kamer gaat maken met eigen toilet en 

ingang. De kerk is gevraagd om ook op de carport van de pastorie 

een kamer te maken. Het was een moeilijke beslissing met veel 

voordelen maar er is natuurlijk ook een kostenplaatje aan verbonden. 

Uiteindelijk heeft de kerkenraad besloten om hierin mee te gaan. Het 

is een grote waardevermeerdering van het huis. De diaconie verstrekt 

de kerk hiervoor een lening tegen een lage rente van twee procent. De 

vergunning is inmiddels aangevraagd. 

 

                                                                                   Tineke Hupkens 

I 
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PKN Hoogkarspel – Lutjebroek gaat het internet opzoeken. 

 

ele van u zullen zich hebben afgevraagd waar dat grote witte 

meubel met die zwarte box in de kerkzaal nu voor dient. Het 

betreft namelijk een ‘bedieningstafel’ voor beeld en geluid. 

Wat dat is? Waarvoor dat dient? Dat gaan we u nader uitleggen. 

In de coronatijd zijn er diensten ‘gestreamd’, zeg maar uitgezonden 

via het internet. We kregen daar als kerkganger een inlogcode voor 

toegestuurd via de e-mail. 

Echter de kwaliteit van het beeld en geluid voldeed niet aan de 

verwachtingen. Het kon ook niet anders met de apparatuur die ter 

beschikking was.  

Er kwamen geluiden op die aangaven dat het ook anders kon. Echter 

dat vereiste wel een investering van nieuwe kostbare apparatuur. 

De vraag werd dan ook: Wat willen wij nu precies gaan doen? Met 

wat voor apparatuur kunnen we dat realiseren? Wat zijn de kosten 

van zo’n investering? 

Om daar invulling aan te kunnen geven 

werd er een werkgroep samengesteld 

bestaande uit deskundigen (Henri Frölich,  

Johan Hupkens, Jos Oostermeijer, Jos van 

Ophem en Frans van Muijen) die kennis 

van zaken hebben vanuit diverse 

invalshoeken. Deze werkgroep is een aantal keren bijeen geweest en 

in is tot een plan gekomen. De volgende stap die gezet werd was een 

bezoek in een kerk waar deze apparatuur aanwezig was. De 

werkgroep kreeg nu een beter beeld om een gedegen advies te 

kunnen uitbrengen. 

Om een inzicht in de kosten te verkrijgen werden er offertes 

aangevraagd bij een aantal leveranciers. 

Nu kon er een advies aan de kerkraad gegeven worden omtrent de 

investering van de apparatuur. 

Na beraad in de kerkraad werd er groen licht gegeven om de aanschaf 

te kunnen doen bij de leverancier die ons de beste 

prijs/kwaliteitverhouding bood. 
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Intussen zat de werkgroep ook niet stil. Er diende een meubel 

gemaakt te worden waarop de bedieningen geplaatst kunnen worden 

voor zowel het beeld als geluid. Tevens werden de benodigde kabels 

aangelegd. Om een beeld hiervan te schetsen: 150 meter datakabel, 

60 meter microfoonkabel en 40 meter 230 V-bekabeling. Deze kabels 

werden vanuit alle componenten naar de bedieningstafel getrokken. 

Nu was het de beurt aan de leverancier om alle camera’s, microfoons 

etc. aan te sluiten en in bedrijf te stellen. Dat verliep vlekkeloos, alles 

werkte. Er werd die middag een uitleg gegeven hoe een en ander 

werkt. Om dat later te kunnen oefenen werd er een handleiding 

verstrekt. 

 

Wat hebben we nu allemaal ter beschikking? 

Links op het witte meubel: een bedieningstableau voor de beelden. 

Met dit tableau kun je de beide camera’s bedienen en kiezen met 

welke camera je wilt uitzenden naar het internet. 

Rechts op het witte meubel: een mengpaneel voor registratie van het 

geluid vanuit de microfoons in de kerkzaal. 

In het midden: een grote zwarte box met daarin de componenten om 

beelden en geluid te kunnen uitzenden middels het internet. De kerk 

kan ‘online’,  dus op het internet worden aangesloten. 

 

De diensten zijn dan te volgen via de kerkomroep op je PC, tablet of 

telefoon. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. 

 

                                       Een vriendelijke groet van Jos van Ophem, 

namens de werkgroep. 

De kerkentuin. 

 

n het vorige Klankbord heb ik al wat geschreven over de toen 

ontluikende kerkentuin. Nu zijn we alweer een hele stap verder. Er 

is alweer veel uitgebloeid. Maar gelukkig komt er ook nog steeds wat 

bij, als aankondiging van de herfst misschien? Het grote perk aan het 

eind van het kerkenpaadje langs de Streekweg dat volop bloeide 

vanuit een zaadmengsel is nu weer zwart. Hier zal compost doorheen 
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gewerkt moeten worden. Die compost hebben we, nu moeten we 

alleen zien hoe we dat machinaal kunnen verwerken, want de grond 

is daar keihard. 

 

De binnentuin is ook over haar hoogtepunt heen, 

maar het is nog steeds de moeite waard om er eens 

een kijkje te nemen als je toch in de kerk bent. 

De hagen kosten nu het meeste werk, maar daar 

hebben we inmiddels goed gereedschap voor in de 

vorm van twee accuheggenscharen en twee 

kruiwagens waar we vlot mee kunnen werken. 

 

Als we daar mee bezig zijn, krijgen we regelmatig complimenten van 

voorbijgangers. Jammer dat het onderhoud van de gemeentelijke 

buitenruimte nu zo negatief afsteekt bij dat van de kerk.  

 

De tuingroep heeft wel eer van het werk. 

Het is daarom goed om de deze nog eens bij name te noemen: Simon, 

Jetze, Frans, Freek, Peter, Jaap.  

De binnentuin wordt geheel door Jos en Margreet verzorgd, waarbij 

Jos ook regelmatig in de buitentuin bijspringt.  

 

Een wat uitgebreider verhaal dit keer over de tuin, maar het is goed 

om eens te laten weten wat er zoal buiten het kerkgebouw gebeurt. 

 

                                                                                       Jaap Klasen 

                                                                                   Kerkrentmeester   

Diaconie nieuws 

 

e zomer is alweer in volle gang. Velen van ons zijn inmiddels 

gevaccineerd. De touwtjes kunnen daardoor iets losser. Maar 

toch kan het soms moeilijk zijn te wennen aan een nieuw normaal. 

Nog steeds met gepaste afstand, ook binnen de kerkdiensten, maar de 

mondkapjes mogen achterwege gelaten worden.  
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Zoals iedereen weet wil de diaconie o.a. goede doelen ondersteunen 

met een financiële bijdrage. Maar ook willen wij dienstbaar zijn bij 

hulpvragen. Mocht u iemand weten die in nood is, schroom niet om 

dit bij uw diakenen te melden. Immers, mét elkaar willen wij er vóór 

elkaar zijn. Wij wensen ieder een fijne zomer toe. 

 

WE-light 

 

aast hun werkzaamheden bij de diaconie willen Els Weijers en 

Wilma van Ophem ook graag muzikale medewerking verlenen. 

Zij waren al voornemens om, naast Nirmala, ook als duo iets te gaan 

opstarten. Dit doen zij onder de naam WE-light. De WE staat voor de 

eerste letter van hun voornaam en ‘light’ spreekt voor zich. Met 

eigentijdse zang en muziek, voorzien van eigen teksten, willen Els en 

Wilma een bescheiden bijdrage leveren om wat ‘licht’ te brengen in 

de harten van velen. Dit op oecumenische ‘wijze’. Tijdens de 

startzondag laat WE-light van harte, van zich horen. 

 

Collectes diaconie 

 

22 augustus:  Stichting SchuldHulpMaatje 

amen lukt het, is het motto van Stichting SchuldHulpMaatje. Wie 

geconfronteerd wordt met schulden door ziekte, scheiding, 

werkloosheid of faillissement heeft iemand nodig die in je gelooft en 

je bijstaat. Vele vrijwilligers in de regio zijn behulpzaam om, zonder 

te oordelen, met je aan de slag te gaan om financieel weer orde op 

zaken te kunnen stellen. Stichting SchuldHulpMaatje reikt 

handvatten aan. Uw steun d.m.v. een bijdrage wordt erg op prijs 

gesteld.  

 

12 september:  Zonnebloem Hoogkarspel/Lutjebroek 

elen van ons zijn bekend met de activiteiten van de plaatselijke 

Zonnebloem. Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Bij de 

vrijwilligers staat speciale zorg en persoonlijke aandacht hoog in het 

vaandel. Met name voor de oudere, eenzame en zieke medemens 
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organiseert de Zonnebloem bezoekjes aan huis, culturele activiteiten, 

uitstapjes en b.v. de Ziekenzondag. Daarom dragen wij de 

Zonnebloem een warm hart toe. Deze collecte wordt dan ook van 

harte aanbevolen. 

 

26 september:  KIA zending 

oodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. 

Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge 

haat. Men leert elkaar zien als bezetter of terrorist. Kerk In Aktie 

steunt een project dat hier een einde aan wil maken door Joodse en 

Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken 

elkaar in de klas en leren zo spelenderwijs over elkaars geschiedenis, 

tradities en identiteit. Een klein begin naar vrede, waar uw bijdrage 

aan helpt. 

 

10 Oktober: Stichting Bartiméus 

tichting Bartiméus is in het leven geroepen voor mensen met een 

visuele beperking. Zij reiken deze mensen mogelijkheden aan om 

zo goed mogelijk om te kunnen gaan met slechtziendheid of 

blindheid. Dit door onderzoek, therapie, mobiliteitstrainingen en 

maatschappelijke hulpverlening aan te reiken. Ook biedt de stichting 

interne behandelingen en opvang aan deze doelgroep. Mede dankzij 

onze steun krijgen mensen met een visuele beperking weer wat meer 

zicht op zelfstandigheid, onder goede begeleiding van professionelen 

en vele vrijwilligers. 

Dank voor uw bijdrage.  

 

17 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 levensmiddelen, maar ook worden b.v. 

luiers 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 voorzien. Voor velen is dit helaas broodnodig. Vandaar dat 
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wij een beroep op u doen de Voedselbank een warm hart toe te 

dragen. 

 

24 oktober:   Stichting Manda Kenia 

tichting Manda is opgezet in Venhuizen om mensen in Kenia te 

helpen met verscheidene projecten. In het thema van de viering 

van deze zondag waarin Kees Ooijevaar en Wilma van Ophem 

voorgaan wordt over deze collecte een korte uitleg gegeven door 

Kees Schouten. Zanggroep Alom geeft muzikale medewerking. 

 

 

Wanneer de dag…… 

Wanneer de dag 

ten einde loopt, 

omvat ik haar 

met beide handen. 

 

Ik kijk naar al 

wat is geweest 

en wat niet anders 

kon, 

ik kijk opnieuw 

en accepteer. 

 

Wanneer de dag 

ten einde loopt, 

omvat ik beiden,  

goed en kwaad 

als kleinood 

in mijn handen. 

 

Goed of kwaad, 

het is voorbij. 

een nieuwe dag 

wacht      Lily Veen-Slotema, uit: Een blokje om 
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VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 

 
Orgelconcert Jos van der Kooy in Venhuizen 

Orgelconcert 3 september a.s. met Jos van der Kooy in Herv. Kerk 

Venhuizen 

p vrijdag 3 september 2021 is er in de Hervormde kerk te 

Venhuizen een orgelconcert door Jos van der Kooy. Jos van der 

Kooy is een van de toporganisten van Nederland en komt voor de 

eerste keer concerteren in Venhuizen. Op 3 september bespeelt hij het 

zeer fraaie Pels orgel. De aanvang is om 20.00 uur, kerk open vanaf 

19.30 uur. De entree bedraagt € 15  Kaarten zijn digitaal te reserveren 

via www.zingenenzo.com 

Jos van der Kooy (Rotterdam,  1951) is  een  vooraanstaand 

Nederlands organist. Hij staat bekend om virtuositeit, brede 

programmering  en  improvisatievermogen.  Hij is organist van de 

Arminiuskerk in  Rotterdam  en van de  Raad  van State. Hij doceert 

aan het Koninklijk Conservatorium  te ’s-Gravenhage  en  aan  de 

Universiteit  Leiden. In het verleden  was  hij stadsorganist  van 

Haarlem  en  organist  van de Westerkerk in Amsterdam.  Hij  maakte 

een  dertigtal  cd’s.  Voor zijn werk  ontving hij nationale en 

internationale onderscheidingen.  

 

Bericht uit Mozambique 

 

Hallo lieve mensen van de kerk in Hoogkarspel, 

oe gaat het met u in deze roerige tijden? 

Het is alweer een tijd geleden, maar we hebben enorm genoten 

van onze tijd bij u; de zondag dat we bij u waren werden we 

uitermate hartelijk ontvangen. We genoten van het luisteren naar 

zang en woord en we vonden het fijn dat we mochten getuigen van 

O 

H 

http://www.zingenenzo.com/


 

17 

 

wat God aan het doen is in Mozambique. Graag brengen we de 

gemeente onze warme groet vanuit Mozambique. 

 

Wij zijn ondertussen allang weer goed gesetteld en gelukkig worden 

hier de beperkingen vanwege covid minder en mogen we juist weer 

meer doen. Hoe het zal gaan m.b.t. de derde golf is nog een beetje 

onzeker, maar voor nu genieten we van de vrijheid die we hebben en 

hebben zojuist weer een groep van 18 mensen op ons centrum mogen 

ontvangen die meer willen leren over hoe het is om Jezus te volgen in 

hun dagelijkse leven! Frank heeft de eer om de eerste paar dagen aan 

hen les te geven. 

 

De kliniek is ook twee dagdelen per week open en we mogen nog 

steeds veel ondervoede kinderen aan zien sterken en een 

bemoediging zijn voor (zwangere) moeders die zelf ook een duwtje 

in hun rug kunnen gebruiken qua gezondheid. Wij starten altijd met 

een bemoediging uit Gods woord voordat we de mensen één voor één 

uitnodigen om binnen te komen en hun verhaal te doen. De mensen 

waarderen de individuele aandacht die we geven (in Nederland zo 

gewoon dat een dokter of verpleegkundige tijd voor jou alleen heeft; 

hier is dat niet zo vanzelfsprekend) en het gebed dat we over ze 

uitspreken aan het einde van het consult en zo zijn we een goede 

getuigenis in de hele wijk en ver daarbuiten. Ook in Mitava, 7 km 

hier vandaan, is het gezondheidswerk meer handen en voeten gaan 

krijgen. Daar hebben we een tijdje geleden een mooi stuk over 

geschreven op onze website. 

 

Er gebeurt zo dus van alles op het centrum van Jeugd met een 

Opdracht waar we zo dichtbij wonen en zelf dus ook vaak te vinden 

zijn. Om dóór te gaan met dit mooie werk hebben we o.a. een nieuwe 

watertank nodig, zodat er altijd voldoende water is voor de mensen 

die opgeleid worden op het centrum, zelf op het centrum wonen en 

natuurlijk ook voor de kliniek (en hopelijk binnenkort voor de 

verdere bouw van de trainingskliniek - voor alsnog hebben we het 

fundament al gebouwd, maar wachten we op een container uit NL 
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met bouwmaterialen). Ook is er hoognodig onderhoud op dit centrum 

nodig, zodat alles in goede orde verder kan gaan en we het centrum 

o.a. ook weer een fris kleurtje verf kunnen geven. Wij zetten heel 

graag uw gulle gift van eind juni in voor dit doel. Het klinkt wellicht 

minder spannend; een watertank en onderhoud, maar het is zo 

ontzettend nodig om de andere bedieningen zoals al genoemd goed 

draaiende te houden! 

 

Wij willen u en de gemeente hartelijk danken voor uw liefde voor 

ons, uw gebed en meeleven. Wij waarderen dat enorm!  

 

Hartelijke groet uit Mozambique, 

Frank, Sandra en Judah Obdam! 

INLIA 

 

“Kom op, actie!” 

 

rgens tijdens het proces geeft de Palestijnse Amir de moed bijna 

op. Want er komt steeds weer een nieuwe eis om in aanmerking 

te komen voor ‘buitenschuld’: een verblijfsvergunning op grond van 

het feit dat je alles geprobeerd hebt om Nederland te verlaten en daar 

niet in geslaagd bent. Maar opgeven ligt niet in zijn aard en ook de 

begeleider van INLIA kent het woord niet. Ze zetten door, met 

succes. 

 

Amir en zijn 9 jaar jongere broer Rayan zijn geboren in Saoedi-

Arabië. Hun ouders zijn Palestijnse vluchtelingen, die in de Golfstaat 

een mooi leven hebben opgebouwd. Genoeg om Amir financieel te 

steunen als die eerst in Egypte en vervolgens in Maleisië architectuur 

studeert. Hij start daar een restaurant om zelf in de kost te voorzien 

en laat zijn broertje overkomen. 

 

Maar in Maleisië gaat de economie in 2014 plots hard achteruit en 

slaat de inflatie toe. Amirs spaarpotje is niks meer waard, zijn visum 

verloopt en de sfeer keert zich tegen buitenlanders. In paniek denkt 

E 
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Amir: naar Europa! Want Europa, daar heersen wetten, geen 

willekeur. Daar zijn mensenrechten en rechtsbescherming.  

 

In Nederland worden ze niet met open armen ontvangen. Het 

asielverzoek wordt afgewezen, de broers moeten Nederland verlaten. 

Maar als staatloze Palestijn kun je nergens legaal heen. De eerste 

keer dat ze naar de DT&V moeten, vervult alleen al de naam van de 

Dienst Terugkeer en Vertrek hen met angst. “Echt eng! Wat zullen ze 

met ons doen? En dan kom je daar en geloven ze je niet.”  

 

Jaren van stress volgen. “De tijd vloog en er gebeurde niets.” Hij 

begint de DT&V op de hielen te zitten. “Wanneer krijgen we een 

afspraak, wat doen jullie intussen, wat willen jullie dat we nog meer 

doen: kom op, actie!” 

 

Na een jaar of 4 - 5 volhouden en volharden met hulp van INLIA, is 

het zover. Ook de DT&V trekt de conclusie dat de broers onmogelijk 

terug kunnen naar Saoedi-Arabië. ”We hadden niet gelogen.” Amir is 

blij dat dat nu vaststaat. Nu hebben ze hun vergunning en kunnen ze 

plannen maken. Ze willen allebei verder met studie. Eerst beter 

Nederlands leren, en dan: door!  

 

 

“Wat doe jij hier? Je vertrapt onze eer.” 

 

arenlang waren ze onderweg naar veiligheid en vrijheid: Sara en 

haar twee jonge kinderen. Te voet over bergketens, door de 

sneeuw. Slapen in greppels. Mannen van je lijf zien te houden. Soms 

een tijdje werken om geld te verdienen voor de volgende etappe. En 

dan weer door, op de vlucht voor geweld en uithuwelijking.  

 

Het verhaal van Sara en haar kinderen begint in de bergen in 

Afghanistan. Sara is in Iran opgegroeid, maar voor haar man hierheen 

verhuisd. Ze krijgen twee kinderen, zijn gelukkig. Maar een leven is 

hier goedkoop; haar man wordt bij een conflict doodgeschoten.  

J 
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Als moeder heeft ze niks te zeggen over haar kinderen, daar gaat de 

schoonfamilie nu over. Zoontje Yanis (5) wordt mishandeld. En 

dochtertje Ilana (2) zal hier nooit naar school mogen.  

 

Vlucht in de nacht 

Sara besluit met haar kinderen terug te gaan naar haar ouders in Iran. 

Ze ontsnapt in het holst van de nacht en houdt buiten het gehucht een 

vrachtwagen aan. Ze doet zich voor als de oma van de kinderen. Ze 

heeft een smoes nodig om met de kinderen te kunnen reizen. 

Bovendien: jonge vrouwen zonder man worden verkracht. Ze smeert 

modder op haar handen en voeten om haar jonge huid te verbergen. 

Loopt krom en praat krakend. De kinderen vertelt ze dat het een spel 

is.  

 

In de volgende plaats chartert ze een man met een oude auto voor de 

reis naar de grens. Negen dagen doen ze erover. Daar verzint ze een 

nieuwe smoes om verder te komen: haar man is de grens al over, 

maar de smokkelaar is niet meer teruggekomen voor hen. Nog 

dezelfde nacht worden ze overgebracht en na een dag of drie komen 

ze aan.  

 

Sara telt haar zegeningen. Het was een moeilijke reis, maar haar 

listen hebben gewerkt: ze is niet verkracht. En nu komt ze thuis.  

 

‘De kinderen van die mensen’ 

“Wat doe jij hier? Je vertrapt onze eer”, zegt haar moeder, die wil 

weten waarom Sara ‘de kinderen van die mensen’ heeft 

meegenomen. “Mijn wereld stortte in”, vertelt Sara. Vader sluit een 

akkoord met de schoonfamilie: Sara wordt uitgehuwelijkt aan haar 

zwager, die al een vrouw en zes kinderen heeft.  

Voor de tweede keer vlucht Sara met haar kinderen weg.  
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Binnenkort volgt het tweede deel van het verhaal van Sara en haar 

kinderen. Dan leest u hoe het verder gaat; over illegale naaiateliers 

en mandenverkoop en de vlucht, te voet, over de bergen die Iran van 

Turkije scheiden. 

NB: de namen zijn omwille van de privacy van de kinderen 

gefingeerd. 

 

 

De voedselbanken 

 

n 2002 richtte Clara Sies samen met haar man Sjaak in Rotterdam 

de eerste voedselbank op. Dat initiatief kwam voort uit hun eigen 

ervaring met armoede. “Ik weet hoe het is om bang te zijn voor 

schuldeisers, om de post niet open te maken en de telefoon niet op te 

nemen." 

 

lara en Sjaak Sies ondervonden in de jaren tachtig hoe schrijnend 

armoede ook in Nederland kan zijn. Clara: “Mijn man en ik 

hadden jaren een eigen bedrijf, een winkel in kleding en sieraden. In 

1986 moesten we de winkel door een aantal tegenslagen sluiten en 

bleven we met een forse restschuld zitten. We moesten saneren. Er 

waren toendertijd nauwelijks instanties die daarbij hielpen, dus we 

hebben dat zelf gedaan met veel hulp van mensen om ons heen. We 

hadden in die tijd vier opgroeiende kinderen, dat was enorm 

beknibbelen. We hebben maanden zonder stroom gezeten en zelfs 

drie jaar onverzekerd rondgelopen. Ik dank God op mijn blote knieën 

dat er in die jaren niets met ons is gebeurd.” 

 

Voedselpakketten 

oen de sanering was afgerond klopten Clara en Sjaak aan bij het 

arbeidsbureau. Daar kregen ze te horen: “Geen diploma’s? Al 

wat ouder? Dat gaat ‘m niet worden, ga maar vrijwilligerswerk 

doen.” Dat was het moment dat Clara en Sjaak besloten iets te 

betekenen voor anderen. Clara: “Ik weet hoe het is om bang te zijn 

voor schuldeisers, om de post niet open te maken en de telefoon niet 

I 
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op te nemen. Ik weet hoe het is als je niets leuks kunt kopen voor een 

kinderfeestje, je rekeningen niet kunt betalen.” Clara en Sjaak 

richtten Stichting Voedselbank Nederland op en via contacten met 

tuinders en een lokale bakker deelden ze pakketten uit met groente en 

brood. “Begin 2003 bracht Sjaak doosjes met voedselwaren naar zo’n 

30 gezinnen. Inmiddels zijn er ruim 170 voedselbanken, waar 11.000 

vrijwilligers pakketten uitdelen aan zo’n 35.000 huishoudens.” 

 

Koffie en een praatje 

lara constateert dat vooral kerken en diaconieën het concept van 

de voedselbank hebben omarmd. “Kerken waren heel blij dat ze 

weer een wijkfunctie kregen, dat waren ze een beetje kwijtgeraakt.” 

Diaconieën kunnen zelfs nog meer betekenen, ziet Clara. “Als je toch 

een uitdeelpunt hebt voor voedselpakketten, schenk dan ook een 

kopje koffie en maak een praatje. Dat kan zoveel voor mensen 

betekenen. Wij kregen ooit de reactie: ‘Ik ben heel bij met de 

pakketten, maar nog waardevoller zijn de gesprekken bij het 

afhaalpunt. Daardoor heb ik God weer een beetje teruggevonden.’ En 

nee, ik pleit er niet voor om de voedselbank in te zetten voor 

evangelisatie. Andries Knevel vroeg mij ooit in een interview: ‘Je 

stopt dus geen Bijbels tussen de bloemkolen?’ Dat klopt. Ik zit meer 

op de lijn van Franciscus van Assisi. ‘Verkondig het evangelie, 

desnoods met woorden’. Kijk hoe je er kunt zijn voor mensen. 

Luister en vraag heel eenvoudig: ‘Wat kan ik voor je doen?’" 

 

unnen diakenen er eigenlijk aan bijdragen dat voedselbanken in 

de toekomst niet meer nodig zijn?’ “Ik worstel met die vraag”, 

zegt Clara openhartig. “Ik denk dat de armen altijd onder ons zullen 

zijn en dat diaconieën altijd iets voor hen kunnen betekenen. 

Misschien krijgt dat in de toekomst een ander gezicht, dat zou 

kunnen. Maar voorlopig zijn voedselbanken nog wel even nodig, 

vrees ik.” 
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         Kopij inleveren voor het volgende Klankbord: 

uiterlijk op zondag 19 september 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 
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              Ilona de Vries             

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

              ilonanieuwenhuys@hotmail.com 

              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 
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Vieringen      
22 aug 10.00 uur Hoogkarspel. ds Henri Frölich 

28 aug 19.00 uur Westwoud, PKN kerk, oecumenische viering 

 

03 sep 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper,  

                                      Wilma van Ophem 

05 sep 10.00 uur Westwoud, ds Marijke Kraak 

12 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich,  

                                      startzondag, m.m.v. 

 Wilma van Ophem en Els Weijers 

17 sep 09.45 uur Noorderlandhuis, voorganger nog niet bekend 

18 sep 19.00 uur Hoogkarspel, RK kerk, vredesviering 

26 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

 

01 okt 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper,  

                                      pastor Cor v.d. Spek 

03 okt 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich 

10 okt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henk Reefhuis 

17 okt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer 

22 okt 09.30 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst 

 
 


