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WOORD VAN LEVEN 

Wilma van Ophem 

 

In woorden geschreven, 

komt waarheid tot leven, 

diep in ons verweven, 

om bruggen te slaan. 

 

Om toekomst te bouwen, 

vol hoop en vertrouwen, 

Zijn licht te aanschouwen, 

in komen en gaan. 

 

Dat nimmer zal doven, 

zolang wij geloven,  

in liefde van boven, 

de Bron van bestaan. 

 

In stilte geborgen, 

als wij ervoor zorgen, 

van heden naar morgen, 

Zijn Woord te verstaan.  
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Van de redactie 
 

Een nieuw jasje 

oor u ligt het vertrouwde Klankbord, in een fris nieuw jasje 

gestoken. 

Na zeven jaar het blauw-oranje-bruine jasje te hebben gebruikt was 

het tijd voor een nieuwe outfit want de stof was op. We hebben 

Sander Bakker (de ontwerper van het oude jasje) weer gevraagd om 

een nieuwe kleurstelling te maken en dat heeft hij met veel plezier 

gedaan. Dit is het resultaat. We kunnen met deze nieuwe kleur weer 

jaren voort. We hopen dat het nieuwe  jasje u ook  bevalt. We danken 

Sander Bakker heel hartelijk voor zijn medewerking! 

 

                                                                                           De redactie 

 

Alledaagse spiritualiteit 

 

anneer mensen denken aan spiritualiteit komen er heel veel 

verschillende opvattingen naar boven. Sommigen vinden het 

maar een lastig woord en kunnen zich er niets bij voorstellen of 

vinden het zweverig. Anderen zien het juist als tegenwicht tegen de 

stoffige kerkelijk regels en dogma’s en vinden juist dat spiritualiteit 

ruimte biedt aan zoveel dat het geestelijke leven te bieden heeft. Als 

je je er verder in gaat verdiepen blijkt spiritualiteit een lastige term. 

Er zijn verschillende definities en waarschijnlijk heeft zo ongeveer 

iedereen er wel een eigen mening over. Maar toch is niet aan 

spiritualiteit doen een onmogelijkheid. Elk mens is spiritueel. 

Spiritualiteit gaat namelijk over dat wat je beweegt, dat wat zin geeft, 

betekenis geeft aan je leven. Het gaat over bewust worden en bewust 

zijn van die 'drive'. Dit kan met inbegrip van, maar ook volledig los 

staan van religie, van godsdienst of van een geloof in een 

transcendente werkelijkheid van welke aard dan ook. Spiritualiteit is 

in veel gevallen juist heel aards en ligt dichtbij de persoon zelf. 

V 
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Naasten, familie, werk, hobby's: allemaal drijfveren voor mensen, 

beweegredenen, zingevende factoren.  

Zelf spreekt me juist het alledaagse van dit fenomeen aan, want het 

kan je zomaar overkomen; terwijl je grasmaait, boodschappen doet of 

aan het koken bent: een gevoel dat je wordt 

opgetild uit het alledaagse en dat ervoor zorgt dat 

alles even in een ander licht gesteld wordt. Het 

ene moment is het er, het volgende moment is het 

misschien ook zo weer verdwenen. Ik denk niet 

dat je het af kunt dwingen, maar bewust dingen 

met aandacht doen, kan volgens mij best helpen.  

Waarom begin ik hierover in het herfstnummer 

van het nieuwe Klankbord? Misschien juist omdat 

in de herfst als je in het bos loopt zo’n spirituele 

ervaring je zomaar kan overkomen! Maar ik begin er ook over omdat 

de landelijke Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (een 

vereniging waarbij ik zelf ook betrokken ben) op zaterdag 6 

november in Utrecht een vrijzinnige ontmoetingsdag organiseert juist 

over deze alledaagse spiritualiteit (voor meer informatie zie 

www.vrijzinnig.nl). Er vindt op die dag ook een boekpresentatie 

plaats van het boek ‘Zomaar ineens, verhalen over alledaagse 

spiritualiteit’, een mooie uitgave om misschien ook in onze gemeente 

in Hoogkarspel eens nader te filosoferen over wat spiritualiteit voor 

onszelf betekent. Bewust leven met aandacht voor jezelf en voor 

elkaar heeft daar voor mijn gevoel alles mee te maken en dat 

proberen we ook in onze activiteiten in de kerk van Hoogkarspel op 

verschillende manieren vorm te geven. Ik wens u alle goeds voor de 

komende tijd! 

 

                                                                                   Ds. Henri Frölich 
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Nieuws van de Herbergkookgroep  

 

 
Wat hebben we de laatste anderhalf jaar het koken en het gezellig 

samenzijn gemist! Daarom hebben we nu een plan gemaakt! 

 

We gaan op vrijdag 8 oktober voor u koken en deze maaltijd kunt u 

dan zelf bij de herberg van de kerk komen afhalen tussen 17.00 uur 

en 18.30 uur. Dit doen we nu op deze manier omdat we nog niet met 

een grote groep bij elkaar willen gaan zetten. 

 

U kunt zich hiervoor opgeven t/m dinsdag 5 oktober via mail: 

Loes.siedenburg@xs4all.nl of bellen naar 0640022451 / 562601 

 

U geeft op voor hoeveel personen u een maaltijd komt afhalen (max. 

4 per maaltijden per huishouden) 

U geeft uw telefoonnummer en/of email-adres op 

U neemt zelf materiaal (pannetje, schaaltjes) mee 

 

U krijgt een berichtje hoe laat u de maaltijd(en) kunt komen afhalen. 

Mocht het niet lukken om de maaltijd zelf te komen afhalen dan zijn 

we bereid het bij u thuis af te leveren. 

 

Met dit initiatief willen we de verbondenheid met uw kerk en elkaar 

blijven voeden! 

                                    Hartelijke groeten van de Herbergkookgroep 
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Activiteiten 

 

De volgende activiteiten staan gepland in de kerk van Hoogkarspel 

 

Sacrale dansavonden: 

30 september, 14 oktober, 11 november en 25 november 

Aanvang 19.30 uur 

 

Herbergmaaltijd 

8 oktober: u kunt zich opgeven voor een afhaalmaaltijd, gekookt door de 

Herbergkookgroep, (uitleg hierover staat in dit Klankbord) 

 

Films: 

15 oktober:  

26 november:  

Aanvang 14.30 uur 

 

Twee concerten van Nirmala 

6 november, aanvang: 20.15 

7 november, aanvang 15.00 uur 

(uitleg hierover staat in dit Klankbord) 

 

Kunstlezing: 

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 
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Nieuws van Welight 

 

egelijk met onze startzondag is ook de officiële start van Welight 

ingegaan. Ons repertoire bestaat uit eigentijdse liederen, vaak 

met eigen teksten die wij muzikaal  begeleiden met gitaar en 

mandoline. Welight wil invulling geven aan vieringen, uitvaarten, 

crematies, huwelijken etc.  

Zo hoopt Welight wat warmte en licht te brengen met stemmige zang 

en muziek. 

                                    Vriendelijke groet van Wilma en Els (Welight) 

 

 

Eerste Concert van Nirmala 

 

ij, Nirmala, hebben het genoegen twee concerten te mogen 

geven in de PKN kerk van Hoogkarspel op zaterdagavond 6 en 

zondagmiddag 7 november. Zie het  pamflet in dit Klankbord.  

 

Twee jaar geleden begonnen wij: Els, Frans, Jos en Wilma onze 

droom. Samen musiceren. Wij deelden een gezamenlijke passie in de 

vorm van Oosterse mantra' s. Dit zijn aloude gebedsliederen die bij 

zowel Oosterse als Westerse culturen bekend zijn. Een ander geluid 

met een meditatief karakter, die ons doet verweven met de 

Levensbron. 

 

Een intense band ontstond. In de coronatijd hebben wij gebruik 

kunnen maken van de kerkzaal om ons repertoire op te bouwen en 

ons te verdiepen in de taal en betekenissen van de mantra' s. Af en toe 

brachten wij deze mantra' s ten gehore tijdens enkele 

meditatievespers en vieringen. 

 

Onze muzikaliteit groeide, mede door ook oosters instrumentarium 

aan te schaffen, dat een meerwaarde geeft aan ons andere geluid. Wij 

zijn dan ook dankbaar dat wij onze eerste concerten hier in de 

kerkzaal van onze PKN kerk mogen uitvoeren.  

T 
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Deze vinden plaats op:  

zaterdag 6 november om 20.15 uur  

zondag 7 november om 15.00 uur.  

Kaarten kosten €10,- inclusief consumptie. 

Bestellen via telefoonnummer: 0228-583733 

 

Het is gewenst om van tevoren te reserveren, mede door de huidige 

coronamaatregelen. Let op: neem uw corona check-app mee.  

Verdere informatie: zie pamflet in dit Klankbord.  

 

 

                              Een hartelijke groet en graag tot ziens, Nirmala 

 

 

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

De kerk van Hoogkarspel door de loop van de eeuwen heen.  
 

nze huidige kerk wordt wel aangeduid als een bescheiden 

moderne kerk en als zodanig architectonisch wel te 

onderscheiden. De huidige kerk kende twee, waarschijnlijk drie 

voorgangers. Grappig, als je in verband met een kerk over 

voorgangers praat, denk je al gauw aan dominees. Maar dat wordt 

hier duidelijk niet bedoeld. Stel je voor, een kerk met twee of drie 

dominees in Hoogkarspel, dat zou wat wezen. Maar er worden hier 

kerkgebouwen bedoeld  die vooraf gingen aan de huidige kerk.  

De eerste, waar heel weinig over bekend is, was waarschijnlijk een 

kleine tufstenen kapel die later 

vervangen is door een laat-gotische kerk 

gewijd aan Laurentius. Deze kerk wordt 

in ieder geval al in een akte in 1514 

vermeld. Een gravure van H. Spilman 

naar Cornelis Pronk uit 1726, laat een 
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kerk met een flinke toren zien. Een kopie van deze gravure hangt in 

de gang van de huidige kerk. 

In 1839 wordt er een pastorie bij gebouwd “zijnde de fraaiste woning 

tusschen Hoorn en Enkhuizen”. Twintig jaar later is de kerk in zo’n 

slechte toestand dat besloten wordt tot nieuwbouw en op 19 oktober 

1860 wordt de eerste steen gelegd waarna de nieuwe kerk op 4 mei 

1862 in gebruik wordt genomen.  

Maar helaas vertoont deze 8-hoekige kerk in 1909 al ernstige 

bouwkundige problemen door een ondeugdelijke fundering en een 

ingrijpende restauratie voorkomt instorting. Ook deze actie bood 

maar tijdelijk soelaas. In 1966 werd de nieuwe, huidige, kerk 

gebouwd. Het enige wat nog aan de oude tijd, van de eerste kerk 

herinnert zijn de predikantenborden in de kerkzaal en een paar 

stukken van grafstenen in de tuin. 

Ooit zijn hier generaties kerkrentmeesters druk mee geweest, niet 

altijd succesvol zoals uit dit historisch overzichtje blijkt. 

 

                                                                                      Jaap Klasen 

                                                                               Kerkrentmeester 

 

 

Over de audio-video werkgroep: 

 

a weken van voorbereiding was het met de startzondag eindelijk 

zover:  

de eerste kerkdienst werd live gestreamd met de nieuwe apparatuur. 

De leden van de werkgroep, bestaande uit ds.Henri Frölich, Johan 

Hupkens, Jos Oostermeijer, Jos van Ophem en Frans van Muijen, zijn 

er erg druk mee geweest en ze vonden dit erg leuk om te doen. Er 

werden o.a. gesprekken gevoerd, ideeën uitgewerkt, een prachtig 

meubel getimmerd en geschilderd, bekabeling aangelegd en na de 

installatie vooral veel geoefend.  

 

Met de startzondag werd de apparatuur voor het eerst in gebruik 

genomen. Best even een spannend moment, maar dat ging voor een 
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eerste keer erg goed. Mooie afwisselende beelden en een goed 

verstaanbaar geluid. Jos van O. en Frans hebben ook aan 

geïnteresseerden uitleg gegeven over hoe dit nu werkt. Erg fijn dat 

mensen die niet (meer) in de gelegenheid zijn om naar de kerk te 

komen, de dienst nu toch via www.kerkdienstgemist.nl kunnen 

volgen of later kunnen terugkijken. Dit idee is ontstaan tijdens de 

corona tijd, toen de kerk gesloten was. 

 

Uiteraard wordt er rekening gehouden met de privacy. De mensen 

komen alleen met de rug in beeld en voor mensen die helemaal niet 

in beeld willen komen is er een plek, waar de camera niet komt. We 

hopen dat we hier met elkaar veel en lang plezier van zullen hebben. 

 

                                                                                                      Els Weijers 

 

 

 

 

Diaconieuws 

 

e startzondag ligt alweer achter ons met mooie 

toekomstwoorden van ds. Henri en de eerste officiele muzikale 

opluistering van Welight ( Wilma en Els). Hier en daar met 

zelfgeschreven teksten, passend bij het thema: Van U is de toekomst. 

De eerste streamviering werd hier ook mee ingeluid. Want ook 

daarmee verbinden wij ons met elkaar en treden wij, als 

geloofsgemeenschap, de toekomst tegemoet.  

Zo werd de startzondag een gastvrije, feestelijke zondag met een 

gouden randje. Heerlijk werden we verwend met koffie, thee, taart, 

een drankje, soep en een broodje door onze kosters. We zijn er rijk 

mee.  

Onze kerk, een huis van levende stenen met toekomst, met zorg en 

aandacht voor elkaar in goede en minder goede dagen. Zo willen ook 

wij, als diaconie er zijn voor een ieder die dit nodig heeft.  

 

D 
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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 

wij een beroep op u doen de Voedselbank een warm hart toe te 

dragen. 

 

 

24 oktober:   Stichting Manda Keniatichting Manda :    

tichting Manda Keniatichting 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. 

S 

D 

S 



 

12 

 

14 november: Stichting Baanbreker Enkhuizen                                                                    

Stichting 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? 

 

 

28 november: Stichting Kartini                                                                                                                

Stichting Kartini is opgericht in 1977 en 

ondersteunt op dit moment ongeveer 400 

kansarme kinderen in en rond de stad Malang 

op het Indonesische eiland Java. De 

doelstelling van deze stichting is om kinderen 

naar school te laten gaan. Lezen en schrijven is de basis voor een 

betere toekomst. Onderwijs in Indonesië staat in principe open voor 

iedereen, maar zonder geld blijven de schoolbanken een onbereikbaar 

bare plek. Klinkt dit als een druppel op een gloeiende plaat? Nee, het 

is eerder een steen in de vijver. Het allereerste kind uit een straat of 

dorp die naar school gaat, is een enorme stimulans voor de anderen. 

 

 

21 november: Hospice Dignitas.                                                                                                          

In het Hospice Dignitas in Hoorn worden mensen verzorgd, die in de 

laatste fase van hun leven zijn. Ook hun naasten krijgen de zorg die 

nodig is. De gasten worden in een huiselijke, liefdevolle en veilige 

sfeer ontvangen. Dankzij  uw  financiële bijdrage en met steun van de 

vele vrijwilligers,  kan het Hospice voortbestaan. 

                                                                             Wilma van Ophem 
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BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Gespreksochtenden in Westwoud. 

 

a een winter zonder activiteiten kunnen we nu voorzichtig weer 

beginnen. We hebben met ds. Frölich besloten om de 

tafelgesprekken weer op te starten. In oktober zal de eerste 

plaatsvinden in Seniores Priores. Onder het genot van een kopje 

koffie of thee willen we met elkaar in 

gesprek gaan over een algemeen thema. 

De ochtenden beginnen om 10.00uur en 

duren tot 11.30uur, inloop is van af 

9.45uur.We hebben Westwoud 

opgedeeld in vijf wijken. Iedereen van 

boven de 50 jaar is welkom, we 

proberen deze mensen persoonlijk uit te 

nodigen. Mocht u geen uitnodiging hebben gekregen, schroom dan 

niet en kom toch. De data zijn nog niet ingevuld evenals het thema, 

deze zullen worden gepubliceerd in de Schakel. 

                                                                              Joke Braas-Bakker 

 

Inspiratielunch oecumene 29 september  

r is behoefte aan samen te komen rond het thema oecumene. We 

zijn voor de corona gewend geweest om met een lunch een 

jaarthema in te leiden en te bespreken. We gaan na de lange stilte met 

elkaar een broodje eten om de behoefte te peilen en weer verbinding 

te krijgen.   

Dus: Waar vinden we elkaar en hoe kunnen we hier in Westwoud 

weer vorm aan de oecumene geven.  

 

Tijd  11.30 uur -13.00 uur 

Plaats: Consistorie PKN Westwoud 

Opgave bij Atie Boekweit emailadres l.boekweit@quicknet.nl 

 

N 
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PELGRIM 

Wilma van Ophem 

 

Pelgrimstocht van mensen, 

reizend door de tijd, 

naar waar de weg ons heenvoert 

en ons verhaal toe leidt. 

 

Elk weg gekozen, 

leidt ons slechts naar één, 

het doel van je bestemming 

bepaal jijzelf alleen. 

 

D' een gaat over bergen,  

d' ander door een dal,  

geroepen door verhalen,  

vereeuwigd overal. 

 

Blijf je hart steeds volgen, 

trouw aan je gevoel, 

want Pelgrim, met dat inzicht 

bereik je eens je doel. 

 

Als je op je doortocht 

een antwoord zoeken zou, 

weet, het ligt verborgen  

in jou. 

 

Allen zijn wij Pelgrim, 

reizend door de tijd, 

naar waar de weg ons heenvoert 

en ons verhaal toe leidt. 
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Blijf je sporen volgen, 

zoek in elk moment, 

eens leidt het naar de oorsprong 

van wie je werk'lijk bent. 

 

Pelgrim, blijf geloven 

in wie je werk'lijk bent. 

 
 

 

 

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 

 

Sara en haar twee kinderen jarenlang onderweg naar veiligheid   

                                                Deel 2 

 

Van een engel die berooide vreemden welkom heet 

 

ara en haar twee jonge kinderen zijn jaren onderweg naar 

veiligheid en vrijheid. Een verhaal over een vlucht voor geweld, 

uitbuiting & uithuwelijking én over onderweg goede mensen 

tegenkomen.  

 

Ze vlucht in het holst van de nacht weg van de Afghaanse 

schoonfamilie. Terug naar haar ouders in Iran, wil ze. Haar man is 

doodgeschoten, zij en haar kinderen worden mishandeld. Ze wil dat 

zoontje Yanis en dochtertje Ilana fijn opgroeien, naar school mogen.  

 

Een jonge vrouw alleen met twee kleine kinderen; het is een wonder 

dat ze erin slaagt de grens over te steken, nog een groter wonder dat 

ze ongeschonden blijft. Dankzij haar vindingrijkheid: ze vermomt 

zich als oud vrouwtje en vertelt haar kinderen dat het een spel is. 

 

S 
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Bloedwraak 

Zo weet ze Iran te bereiken. Maar haar ouders zijn niet blij; haar 

vlucht maakt de familie te schande. Bloedwraak dreigt. Vader 

onderhandelt met de schoonfamilie en huwelijkt Sara uit aan haar 

zwager. Hij heeft al een vrouw en zes kinderen. Sara slaat voor de 

tweede keer op de vlucht. 

 

Dit keer binnen Iran. Ze werkt in een illegaal naaiatelier, waar zij en 

de kinderen ook slapen. Na een tijdje komt ze aan werk als 

huishoudelijke hulp, ze hebben dan een eigen kamertje. De kinderen 

gaan illegaal naar school. Het duurt een paar jaar. Al die tijd is ze 

bang dat ze opgepakt zullen worden en naar Afghanistan uitgezet.  

 

Drugs 

Dan komt iemand daarachter en eist dat Yanis drugs gaat runnen voor 

hem. Ze moeten opnieuw vluchten. Sara beseft dat ze verder weg 

moeten om veilig te zijn. Naar Europa, denkt ze. Een smokkelaar 

leidt hen over de bergen van Iran naar Turkije.  

 

Onderweg zien ze twee dode vluchtelingen, bevroren. Tegen de 

kinderen zegt ze dat de mannen het koud hebben. “Nee, mama, ze 

zijn dood”, zegt Yanis. Verderop kan een Somalische man nauwelijks 

meer lopen. Yanis geeft hem zijn schoenen en trekt zelf gympies aan. 

Ze duwen de man, 36 uur lang. Dan zijn ze eindelijk in Turkije.  

 

Van de hel in de hemel 

In de vallei kloppen ze aan bij het eerste huisje. Wildvreemden, 

berooid en koud - maar ze worden welkom geheten. De vrouw des 

huizes laat haar gezin direct plaatsmaken voor hen. Warme thee 

krijgen ze, schone kleren, eten. Yanis zijn tenen zijn bevroren, de 

vrouw giet er lauw water overheen en masseert ze voorzichtig.  

 

“Het was zo emotioneel om zo hartelijk ontvangen te worden”, zegt 

Sara, “We kwamen van de hel in de hemel. Ik zal haar gezicht nooit 

vergeten. Een engel.” 
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Storm 

De volgende dag gaat de reis door naar een Turkse stad. Sara moet 

geld verdienen voor de overtocht. Opnieuw doet ze dat in een 

naaiatelier, terwijl ze uitvogelt hoe het verder moet. “Je moet weten 

van welk strand ze vertrekken, hoeveel het kost. Een 9 meter lange 

boot is het goedkoopst.” Maar eenmaal aan de kust, kan ze niemand 

vinden. Ze slapen in het bos, waar een hele groep in een hol blijkt te 

schuilen.  

 

Een week lang bivakkeren ze daar, terwijl de oversteek dag na dag 

mislukt. Vanwege politie, kustwacht of het weer. Eén keer varen ze 

vijf uur lang in de storm, het rubberbootje klapt ruw heen en weer. 

“We dachten dat we dood zouden gaan.”  

 

Spelende kinderen 

Ze komen wonder boven wonder terug op het strand. Wéér schuilen 

ze in het hol in het bos. Overdag is het strand bevolkt met badgasten. 

Yanis wil spelen met de kinderen op het strand. Hij rent erheen. 

Gevaarlijk: zo kan de hele groep ontdekt worden.  

 

Maar de moeder van het meisje waarmee hij speelt komt hen als het 

donker is dekens brengen, en soep met brood. Vijf dagen lang 

voorziet ze de hele groep van eten en drinken. “Ik heb zoveel geluk 

gehad”, zegt Sara, “Ik ben zulke goede mensen tegengekomen.” Op 

de zesde dag slaagt de overtocht: Sara en haar kinderen landen veilig 

op de Griekse kust.  

 

Eindelijk in Europa.  

 

 

Dit was deel 2 van het verhaal van 

Sara en haar kinderen. Het duurt dan nog geruime tijd, maar 

uiteindelijk komen ze via de TussenVoorziening van INLIA in Eelde 

‘thuis’, in Groningen. 
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Opstaan voor wat je lief is! 

Regenboogviering, lunchbuffet en Share Your Story 

 

                  Zondag 10 oktober 2021 

 

 
                     Tekening gemaakt door Iza, 12 jaar 

 

p zondag 10 oktober 2021 organiseert de Werkgroep Kleurrijk 

Verbonden een viertal activiteiten tijdens de Regenboogweek in 

Hoorn en West-Friesland. Alle activiteiten zijn in het Foreestenhuis 

aan de Grote Oost 41 in het centrum van Hoorn.  

 

Om 11.45 uur hijsen wij de nieuwe regenboogvlag van het 

Foreestenhuis met een kleine ceremonie. 

 

Share your story begint om 12.00 uur onder leiding van Hans Bruin. 

Een aantal mensen vertelt hun levensverhaal gezeten op een roze 

stoel. Je kunt ook je eigen persoonlijke verhaal delen. Kortom: ga 

zitten en luister, sta op en vertel. 

 

O 
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Om 13.00 uur staat er een lunchbuffet voor je klaar. Kosten € 5,-.  

 

Bij mooi weer is de Bijbelse tuin van het Foreestenhuis geopend 

 

Vanaf 14.00 uur ben je van harte uitgenodigd voor de oecumenische 

regenboogviering met ds. Jan Berkvens en Marjo Kuipers als 

voorgangers. 

Laat je inspireren en raken door de verhalen (van o.a. Judith), de 

muziek, de stilte en het gebed rond het thema “Opstaan voor wat je 

lief is”. Wij mensen leven van liefde. Liefde die lang niet altijd door 

iedereen wordt gevoeld en ervaren, maar wel onontbeerlijk voor elk 

van ons. Laten we met elkaar die liefde vieren. Voel je welkom, of je 

gelooft of niet. Voel je vrij om als je Eeuwige, God  of Amen hoort 

daar iets anders bij te denken of te voelen.  

Sopraan Cobi de Bruijn zingt drie toepasselijke liederen begeleid 

door pianiste Mieke van der Sluis: Tuesday Morning van Melissa 

Etheridge, Somewhere uit de Westside Story en Reach out and touch 

van Diana Ross.  

Ruud Bennis draagt een zelfgeschreven gedicht voor getiteld “ 

Church of love and colour.”  

 

Je kunt je opgeven voor 1 of meerdere onderdelen door een mail te 

sturen naar ruud.bennis@hotmail.nl.  Je ontvangt dan een 

bevestigingsmail voor deelname.  

 

Tot ziens op zondag 10 oktober. 

Namens de Werkgroep Kleurrijk Verbonden, Marjo en Theo Kuipers 

 

Orgelconcert Aarnoud de Groen in Herv. kerk Venhuizen 

 

p zaterdag 2 oktober 2021 speelt de vermaarde organist Aarnoud 

de Groen op het fraaie Pels  orgel in de Hervormde kerk te 

Venhuizen. De musicus speelt een gevarieerd- en verrassend 

programma.  Het concert begint om 20.00 uur, de kerk is vanaf 19.30 

O 

mailto:ruud.bennis@hotmail.nl.
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uur open. De toegang bedraagt € 15,00 Kaarten zijn online 

verkrijgbaar op www.zingenenzo.com  

Aarnoud de Groen (Den Haag, 1971) ontving op 9-jarige leeftijd zijn 

eerste orgellessen. Op 12-jarige leeftijd werd hij benoemd tot 

kerkorganist in Rijswijk (ZH). Zijn debuut als concertorganist in 

1984 bestond uit een serie concerten op het orgel van de Dorpskerk te 

Pijnacker. In 1985 werd hij toegelaten tot de gecombineerde 

opleiding school en muziek aan het Koninklijk Conservatorium te 

Den Haag. Aan dit instituut heeft hij bij Rienk Jiskoot zijn 

beroepsopleiding gevolgd. Vervolgens was Ben van Oosten voor 

enige tijd zijn leermeester. In 1990 volgde zijn benoeming als 

organist van de Julianakerk te Den Haag. Hij volgde daar de organist 

Jan van Weelden op en kreeg de beschikking over het prachtige 

drieklaviers Vierdag-orgel.  Wegens sluiting van de Julianakerk in 

1997, is hij – samen met zijn orgel – verhuisd naar de Bethlehemkerk 

te Den Haag, waar hij nog steeds als kerk- en concertorganist 

werkzaam is.  

Aarnoud de Groen betreedt met zijn concertprogrammering niet 

alleen de gebaande wegen. Naast werken uit o.m. de Duitse barok en 

Franse romantiek, zijn vaak ook minder en soms zelfs onbekende, 

maar dikwijls spectaculaire orgelwerken op zijn concerten te horen. 

Op youtube is hij veelvuldig in de publiciteit als Bach-vertolker op 

zijn Vierdag-orgel. Deze uitvoeringen zijn ook in het buitenland niet 

onopgemerkt gebleven. Zo was hij in 2010 te gast op een Fins 

orgelfestival om de Triosonates van J.S. Bach uit te voeren. Ook 

recentelijk speelde hij weer in Scandinavië. Tevens is hij bij 

herhaling uitgenodigd om te concerteren in de 

Notre-Dame te Parijs en was hij o.a. in 

Duitsland, Ierland en Zwitserland te 

beluisteren. Ook speelt hij op concerten als 

begeleider van koren.  
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Kopij inleveren voor het volgende Klankbord: 

uiterlijk op zondag 14 november 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 

 

 

mailto:yolandedeboer@hotmail.com
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Vieringen    
  

26 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich,  

                                      Heilig Avondmaal   
 

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 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst 

24 okt 10.00 uur Hoogkarspel,  

                                      m.m.v. Wilma van Ophem en We-Light 

30 okt 19.00 uur Westwoud, PKN kerk, oecumenische viering 

 

05 nov 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper,  

                                      ds Henri Frölich 

07 nov 10.00 uur Westwoud, ds Luuk van Loo,  

                                      gedenken van overledenen  

14 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich,  

                                      gedenken van overledenen 

18 nov 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst 

21 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke Borst 

28 nov 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Jerke de Vries 

 

03 dec 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper,  

                                      pastor Cor van der Spek 

05 dec 10.00 uur Westwoud, ds Hanneke Borst 

 

 

 


