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Kerstverlangens 

 

Midden in de donkere weken 

van december, elk jaar weer, 

doet een onverklaarbaar heimwee 

elk mens verlangen, keer op keer 

 

We zien het in de winkels 

we zien het op de straat 

waar op ieder ledig plekje 

een boom te fonkelen staat 

 

De lichtjes in die bomen 

helen zij de smart? 

Of zijn ze een verdoving 

Voor een verlangend mensenhart? 

 

En dan ineens, een echte ster 

verlicht de donkere nacht 

En meldt ons met zijn lichtglans 

Dat er redding is gebracht 

 

Nog liggend in een kribbe 

als een kind, onschuldig rein 

Doch met voor elk mens het 

troostwoord:  

dat Hij graag in ons hart wil zijn. 

 

Laat ons dan bezinnen 

Of ons hart er klaar voor is 

Of er in onze herberg 

wél plaats voor Christus is. 

 

– Francine Herrebaut – 

Francine – 14/12/2006Lichtje 
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Op weg naar Kerst 

 

ohannes opent zijn evangelie met de bekende woorden: In het 

begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was 

God. Het klinkt heel plechtig. En abstract. Niet zo gevoelig als het 

verhaal dat we rond Kerst meestal horen en lezen over de 

hoogzwangere Maria en Jozef. De woorden van Johannes zijn veel 

strakker dan het verhaal van de overvolle herbergen en de voederbak 

met stro. Toch rijmt deze opening met dat andere begin, helemaal bij 

het begin van de bijbel. Het scheppingsverhaal. In het begin schiep 

God hemel en aarde. De aarde was woest en leeg. Daarin komt orde 

door het woord dat God laat klinken. In het begin was het woord. En 

het eerste woord dat hij spreekt luidt: er zij licht. En er is licht. Als 

God spreekt, komt er perspectief, uitzicht, toekomst. Zo wil Johannes 

zijn evangelie beginnen: met perspectief en uitzicht. Met Licht in de 

duisternis. En daarom klinken ook de woorden van Johannes ons 

vandaag nog actueel in de oren. Wij zijn ook op zoek naar perspectief 

en licht. Perspectief in de crisis die ons nu al bijna twee jaar in de 

greep houdt. We dachten dat we bijna klaar waren met corona, maar 

helaas is niets minder waar. Het is maar zeer de vraag in hoeverre we 

deze Kerst onbekommerd kunnen vieren. We doen ons best er ook dit 

jaar iets van te maken. We zoeken naar woorden die ons licht en 

perspectief bieden, maar helpt dat ook echt? Want vaak klinken met 

Kerst mooie woorden genoeg, maar maken we het ook echt waar? De 

dagen na kerst zijn we toch al weer heel snel die mooie sfeervolle en 

vaak gezellige kerststemming vergeten, dan zijn de mensen weer net 

zo als ze altijd zijn, en ‘vrede op aarde’ is dan vaak ver te zoeken. 

Tja, ook dat is helaas waar. We maken ons zorgen over de toekomst 

en de ontwikkelingen in de samenleving, waar gaat dat heen? Weten 

we elkaar te vinden en kunnen we de geest van Kerst behouden ook 

in de tijd die er op volgt! Daarvoor moeten we één ding bedenken: 

Kerst werkt alleen maar, als jij, u en ik het laten gebeuren. Het wordt 

pas waar als wij het waar máken. Het komt niet vanzelf naar je toe. Je 

moet er voor in de benen en er voor aan de slag. Zoals die herders op 

weg moesten gaan, eerst naar de stal toe en daarna van de stal af, de 
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wereld in. Als wij de vrede van Kerst niet verspreiden, dan blijft het 

een binnenkerkelijk feest. Als wij de vrede van Kerst niet uitdragen 

en delen, dan blijft het steriel, letterlijk onvruchtbaar. Als wij niet 

doen wat het Kerstkind voor ons heeft gedaan, mens worden en de 

menselijkheid dienen, dan blijven het mooie maar krachteloze 

woorden. Laatst las ik een mooie spreuk die teruggreep op de 

woorden van Johannes en daarmee wil ik afsluiten: ‘Doe als God, 

word mens!’. Ik wens u allen ondanks alles fijne en gezegende 

kerstdagen! 

 

                                                                            Ds Henri Frölich 
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BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
 

Beste gemeenteleden, 

 

n de maand december gaan we beginnen, met het huiselijker 

maken van de consistoriekamer. Onder andere zal er een nieuwe 

keuken worden geplaatst, zal de gehele ruimte opnieuw in de verf 

worden gezet en zal er een nieuwe vloer gelegd worden. 

Tegelijkertijd zal er een nieuwe vlizotrap  richting de zolder van de 

consistorie komen, zodat er veiliger en gemakkelijker op de  zolder 

gekomen kan worden. 

Tevens gaat de kerk volledig van het gas af en zullen er 

infraroodstralers worden opgehangen alsmede een elektrische 

verwarming om de ruimte vorst en vochtvrij te houden. De huidige 

sfeerloze TL verlichting zal ook worden vervangen door hanglampen. 

Van het voorjaar zal de achtergevel van de kerk ook opnieuw worden 

bepleisterd en zal de aansluiting van het dak van de consistorie tegen 

de achtergevel worden gerenoveerd. 

Dit alles zal worden uitgevoerd onder begeleiding van bouwbedrijf 

Wever die eerder in 2018 de binnenzijde van de kerk ook onder 

handen heeft genomen.  

Veel van het buitenwerk komt in aanmerking voor subsidie uit het 

Restauratiefonds. 

Nu we als kerk volledig gasloos zijn kunnen we dankzij de 

zonnepanelen met recht een ‘groene’ kerk worden genoemd en daar 

mogen we best trots op zijn. 

 

                                                                       Groeten, de Kerkenraad. 

 

I 
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Het verhaal van de Herders 

 

p 24 december om 19.00 uur vieren we 

zonder tegenbericht weer de oecumenische 

kinderkerst in Westwoud. Deze keer willen we 

de H. Martinuskerk omtoveren tot een plek 

waar kleine en grote herders zich heel erg thuis 

voelen. Niet voor niets zijn het herders die in 

het kerstverhaal een belangrijke rol hebben. Je 

ruikt, hoort en ziet schapen en wol. Natuurlijk 

vertellen we het verhaal en ziet u behalve de 

gelukkige jonge ouders ook een echte ‘kindje Jezus’.  

 

Alle kinderen die zin hebben om te zingen zijn uitgenodigd om na 

een aantal repetities (in de aula van de Westwijzer) lekker te komen 

zingen op kerstavond.  Belangrijk is daarbij natuurlijk het verhaal van 

de herders. Zij waren immers de eersten die hoorden van het 

pasgeboren kindje: ‘Die nacht waren er herders in de buurt van 

Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een 

engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. 

De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang 

te zijn, want ik breng jullie goed nieuws’. 

 

31 december kijken we terug en vooruit. 

 

et zal moeilijk zijn om op de traditionele oecumenische 

oudejaarsvesper de woorden pandemie en lockdown te 

vermijden. Toch nodigen we u van harte uit op 19.00 uur  in de PKN 

kerk in Westwoud om het oude jaar passend uit te luiden. We kunnen 

terugkijken, enerzijds op een periode van tegenstellingen en hoge 

verwachtingen, maar aan de andere kant een periode van grote 

solidariteit en medemenselijkheid. Er zullen een aantal prachtige 

liederen gezongen worden door het Kleinkoor. 

Benieuwd wat de werkgroep ervan gemaakt heeft? Komt allen! 

 

O 
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BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

Van de voorzitter 

 

elaas is ons gevoel van vrijheid na de versoepelingen van de 

coronaregels van korte duur geweest. Door de schrikbarend 

oplopende cijfers worden de maatregelen weer aangescherpt, het kan 

ook niet anders. Persoonlijk word ik er verdrietig, soms  een beetje 

moedeloos van. We hadden gehoopt dat de activiteiten in de kerk 

weer voorzichtig opgebouwd konden worden. Gelukkig kunnen de 

dagactiviteiten wel doorgaan. De lezing over Maria Magdalena van 

18 november hebben we helaas moeten laten vervallen, evenals de 

sacrale dansavond van 25 november en de vesper van 3 december. 

Officieel zouden deze activiteiten doorgang kunnen hebben omdat 

die onder culturele activiteiten vallen,  maar??? U weet natuurlijk dat 

de kerk regelmatig verhuurd wordt aan groepen. Volgens de laatste 

regels mag er na 18.00 uur geen zaalverhuur meer plaatsvinden. Uit 

solidariteit met onze huurders heeft de kerkenraad besloten om dan 

ook geen kerkelijke activiteiten plaats te laten vinden op die avonden.  

De film ’ For Sama’ op vrijdagmiddag 26 november om 14.30 uur 

gaat wel door. De vrouw en geloofgroep ochtenden gaan zoals het er 

nu voorstaat ook door. Laten we de moed niet verliezen en genieten 

van de dingen die nog wel mogen. In de kerk mogen we tot nu toe 

nog wel zingen. Dat is  heel fijn laten we daar maar moed uit putten. 

Johan en ik hebben in de periode voor deze maatregelen veel familie 

en vrienden kunnen bezoeken. Sommigen hadden we al twee jaar niet 

meer gezien. Natuurlijk wel gesproken via de telefoon of door middel 

van beeld bellen maar het was fijn om elkaar weer te zien.  

Heel veel sterkte en moed allemaal voor de komende tijd.  

 

Vanuit de kerkenraad 

 

et ligt in de bedoeling om op 9 maart 2022 een gemeente-avond 

te houden. We willen in ieder geval een gedeelte wijden aan het 

H 

H 



 

8 

 

reilen en zeilen van onze gemeente en de notitie van de PKN  

bespreken; deze heeft als onderwerp ’als de kerk kleiner wordt’. Ds 

Henri zal de avond grotendeels leiden.  

Op 19 december is de jaarlijkse kerstzangdienst voorbereid door de 

kerkenraad en met muzikale medewerking van The Kitchen-Ware. 

Het gelegenheidskoor dat zou meewerken aan deze dienst, hebben we 

helaas moeten afzeggen. In de Kerstnachtdienst gaat ds Henri in de 

dienst voor. Margaret Mathot, Koos Teekens en Hedwig Brieffies 

verlenen muzikale medewerking. Hopelijk kan deze dienst gewoon 

doorgaan, volgt u de berichtgeving in de Rotonde goed. Het kan 

zomaar zijn dat het nog weer anders wordt. 

De boom in de tuin aan de kant van de Streekweg moet gesnoeid 

worden, offertes zijn hiervoor aangevraagd. 

 

Feestdagen 

Op 14 november hebben we in een mooie, waardige dienst onze 

overleden gemeenteleden herdacht. Op 28 november vieren we de 

eerste advent: het begin van het nieuwe kerkelijk jaar dat loopt  

t/m de derde zondag van november 2022. In deze donkere dagen voor 

Kerst proberen we het in huis gezellig te maken door kaarsje aan te 

steken, de gordijnen dicht, een muziekje aan. Over een paar weken 

zetten veel mensen de kerstboom weer op of versieren het huis. 

Daarna de jaarwisseling en we beginnen dan aan een nieuw blanco 

jaar dat zichzelf weer zal invullen met mooie momenten maar ook 

met minder mooie momenten. We hopen van harte dat Kerst weer 

een echt familiefeest kan zijn. Maar ook als corona roet in het eten 

gooit, laten we dan dankbaar zijn voor de dingen die wel kunnen, 

 

Namens de kerkenraad wens ik u, 

Gezegende Kerstdagen en veel voorspoed in het nieuwe jaar 

                                                                                      

Tineke Hupkens 
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Namens de diaconie dit keer een gedicht. 

 

GEEF EEN BEETJE VAN JOUW LICHT 

 

Ik was nieuwsgierig naar het licht, 

nam tijd en moeite het te zoeken, 

ik zocht in mensen, zocht in boeken, 

ik zocht een naam en een gezicht 

in mijn verlangen naar het licht. 

 

Ik was nieuwsgierig naar het licht, 

zocht het bij mensen die ik kende, 

maar ik zag, pijn, verdriet, ellende 

en wanhoop die ten gronde richt.  

Toe, geef een beetje van jouw licht. 

 

Ik was nieuwsgierig naar het licht,  

zag mensen slenteren door de straten, 

verpauperd, eenzaam en verlaten 

en van de maatschappij ontwricht. 

Toe, geef een beetje van jouw licht. 

 

Ik was nieuwsgierig naar het licht, 

zag honger, die ik niet kon stillen,  

zag mensen innerlijk verkillen, 

voor nodeloos geweld gezwicht. 

Toe, geef een beetje van jouw licht. 

 

Toe, geef een beetje van jouw licht  

aan allen die de hoop verloren, 

wordt juist voor hen opnieuw geboren 

geef hen, die dwalen weer wat zicht, 

op wat warmte en een glimp van licht. 

 

                                                                Wilma van Ophem 
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Bestemming collectes diaconie 

 

12 december: Stichting Nicole’s huiskamer 

 

tichting Nicole’s Huiskamer (SNH) in Bovenkarspel houdt zich 

bezig met opvang, begeleiding en therapie van jongeren in de 

leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het betreft jongeren die in een situatie 

zitten waardoor het op school en/of thuis even niet werkt. 

Jongeren kunnen niet altijd direct bij de reguliere jeugdzorg terecht, 

omdat hier geregeld lange wachtlijsten zijn en/of omdat er (nog) geen 

diagnose is en/of omdat er geen klik is met de geboden zorg en/of 

hulpverlener. Hulpverleners van SNH zijn flexibel en anticiperen op 

de situatie van het moment. Ook het programma wordt aangepast 

indien de situatie hierom vraagt. 

 

Stichting Nicole’s Huiskamer is een non-profit organisatie gestart 

vanuit privé initiatief en is voor een deel van haar financiering 

afhankelijk van donateurs, sponsoren en eigen inleg. De stichting is 

voor alle extra’s voor de jongeren sterk afhankelijk van bijdrages in 

de vorm van donaties en schenkingen. 

 

24 december: Kerk in Actie 

 

en gammele tent. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Maar 

ook onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, 

sanitaire voorzieningen. Maar misschien nog wel het ergst van alles: 

de uitzichtloosheid, het lange, onzekere wachten. Dat is de realiteit 

voor duizenden kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen. Wij 

gunnen hen een beter leven. Daarom komen wij in actie. Doe mee! 

Geef licht aan de vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

 

 

 

 

 

S 
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Concerten Nirmala 

p 6 en 7 november mochten we onze kerkzaal omtoveren in een 

heuse concertzaal met geluidsapparatuur en kleurrijke 

verlichting en een oosterse aankleding, vanwege twee concerten met 

Nirmala.  

 

Bij binnenkomst werd iedereen warm verwelkomd met een heerlijk 

glaasje Namasthee. Toepasselijk, want Namaste is de oosterse 

begroeting.  

 

Nirmala had een afwisselend programma samengesteld met 

meditatieve, originele mantra's in combinatie met Engelse 

vertalingen, die op bijzondere wijze het hart raakten. Een geheel met 

een ander geluid dat, in combinatie met sfeervolle lichtschakeringen 

verzorgd door Marco van Ophem, een extra dimensie kreeg. 

 

Bij twee liederen werd er op verrassende wijze een extra accent 

gegeven  

door onze kosters Jos en Margreet, die een Tai Chi vormloop 

verzorgden, wat helemaal paste in het oosterse geheel. Geweldig! 

 

Tijdens de pauze en na afloop mochten wij, Nirmala, vele 

hartverwarmende reacties in ontvangst nemen. Het doel dat wij voor 

ogen hadden. Oost en West met elkaar verbinden en mensen kennis 

laten maken met meditatieve muziek uit verschillende tradities 

maakte stil. 

 

Juist in een tijd als deze, tracht Nirmala hiermee te voorzien in een 

behoefte. Want stilletjes luisteren en soms ook meezingen is een 

manier, om heerlijk tot 'jezelf' te komen.  

 

                                                                Dank, alle goeds en namaste,  

                                                                                                Nirmala 
 

 

O 
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Droom 

 

In een droom liep ik een winkel binnen: 

Achter de toonbank stond een engel. 

Ik vroeg: Wat verkoopt u hier. 

Alles wat u maar wilt, zei de engel. 

 

O, zei ik, echt waar? 

Ik wil graag vrede op aarde,  
geen honger en armoede meer, 

gezondheid en onderdak, 

vrijheid en respect voor iedereen. 

 

Wacht even, zei de engel, 

U begreep me verkeerd. 

Wij verkopen hier geen vruchten, 

alleen maar de zaden. 

Die kunt u zelf zaaien.               auteur onbekend 

 

 

 

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 
 

“Mijn verblijfsstatus is niet wie ik ben” 

 

ijn moeder heeft hij nooit gekend, zijn vader sterft als Joshua 16 

is. Moederziel alleen is hij een prooi voor kwaadwillenden. Een 

mensenhandelaar ontvoert hem naar Nederland. Maar Joshua 

ontsnapt. Hij is nu vader en wil voor zijn kinderen zorgen. 

 

Hij groeit op in Bo, Sierra Leone, alleen met z’n vader. Die overlijdt 

als Joshua 16 is. Vrienden van vader komen het vertellen en willen 

Joshua vervolgens dwingen toe te treden tot de Poro. Een berucht 

genootschap met geheime rituelen en praktijken. Joshua wordt 

gemarteld als hij niet wil toetreden. 

 

Z 
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Hij weet te ontsnappen, maar valt in handen van een 

mensenhandelaar. Die belooft hem veiligheid en een opleiding in 

Nederland. In plaats daarvan wordt Joshua opgesloten en moet hij 

‘slechte dingen’ doen. In een letterlijk onbewaakt ogenblik stapt hij 

naar de politie. Die stuurt hem naar Ter Apel. 

 

Joshua vindt het doodeng in het aanmeldcentrum, op een kamer met 

jongens die drugs nemen. Gelukkig stroomt hij snel door naar de 

opvang voor minderjarigen. Hij leert er Nederlands en doet de 

koksopleiding. Hij geniet. Als hij 18 wordt is het echter gedaan. Niet 

minderjarig meer, dus: uit de opvang, verhuizen, van school af. Een 

maand later wordt zijn asielverzoek afgewezen. Joshua komt terecht 

in een nachtopvang.  

 

Overdags zwerft hij op straat. Tot hij een dominee ontmoet die hem 

een tijd in huis neemt. Het verandert zijn leven. Joshua begint met de 

opleiding voor timmerman en ontmoet een jonge vrouw. Ze heeft al 

een zoontje en samen krijgen ze een dochtertje. De relatie gaat helaas 

stuk. Toch wil Joshua voor zijn kinderen zorgen. Daarom wil hij per 

se een verblijfsvergunning. “Ik moet wat van mijn leven maken. 

Voor mijn kinderen.” Acht jaar is hij nu in Nederland.   

 

“Ik heb verschrikkelijk mazzel gehad dat ik de dominee heb ontmoet. 

Veel jongens en meisjes hebben dat geluk niet. Ik heb heel veel 

goede mensen leren kennen, veel met zóveel talenten. Ze krijgen 

geen kans om bij te dragen aan dit land. Het kan zo veel beter.” Hij 

valt even stil. Dan: “Ik ben geen asielzoeker. Mijn verblijfsstatus in 

Nederland is niet wie ik ben.”  
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Een lichtje 

van liefde 

een lichtje 

dat verlicht 

een lichtje 

dat brengt  

dat lichtje 

is het mooiste 

Kerst geschenk 
 

                                              C. Van Hees Annie België 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u licht 

in uw hart 

liefde op uw pad 

en geluk in uw leven 

Op naar een prachtig 2022 
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Kopij inleveren voor het volgende Klankbord: 

uiterlijk op zondag 16 januari 2022 
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    

  

28 nov 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Jerke de Vries 

 

03 dec 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper,  

                                      o.l.v. Wilma van Ophem 

05 dec 10.00 uur Westwoud, ds Hanneke Borst 

12 dec 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Louise Kooiman 

16 dec 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst 

19 dec 16.30 uur Hoogkarspel, kerstzangviering,  

                                      m.m.v. de kerkenraad en  

  muzikale medewerking van The Kitchenware 

23 dec 10.00 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst,  

                                      kerstviering 

24 dec 19.00 uur Westwoud, RK kerk, kinderkerstfeest,  

                                      m.m.v. de oecumenische werkgroep 

24 dec 22.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich,  

                                      kerstnachtviering, m.m.v.    

                                      M. Mathot (fluit), Koos Teekens (orgel) 

31 dec 19.00 uur Westwoud, oudjaarsviering,  

                                      m.m.v. de oecumenische werkgroep  

                                      en het Kleinkoor 

 

02 jan  geen viering 

07 jan 19.30 uur Hoogkarspel, pastor Cor v.d. Spek, 

                                      meditatievesper 

09 jan 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke Borst 

16 jan 10.00 uur Hoogkarspel, Nirmala 

21 jan 10.00 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst 

23 jan 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

 

 

 
 


