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Pinksteren
Het is een vreemd, ongrijpbaar feest:
de nederdaling van de Geest.
Wat vlammen en geruis van wind,
een taal, die nieuwe woorden vindt.
Nu dalen er geen eng’len neer,
ver lijkt de opgestane Heer.
Er is een wonder voor ons oog:
uit sintels rijst een vlam omhoog.
Er is een wonder voor ons oor:
Gods Geest vindt bij de mens gehoor.
Wie Hem verried getuigt van Hem,
wie Hem verliet spreekt met Zijn stem.
Het is een vreemd, onzegbaar feest:
de woord-geboorte van de Geest.
En in de Geest daalt onze Heer
voor eeuwig in ons midden neer
Nel Benschop (1918-2005)
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De Geest geeft je soms vleugels

W

e gaan weer op naar Pinksteren, het feest van de Geest.
Het is een bijzondere gebeurtenis als de Geest in ons midden

komt.
Toen dat voor het eerst gebeurde, kon
iedereen elkaar verstaan, zomaar
zonder dat mensen het eigenlijk zelf
doorhadden.
Wat zou dat heerlijk zijn als je elkaar
echt kan verstaan!
Want zelfs al spreken wij elkaars taal,
toch is het nog moeilijk om jezelf
verstaanbaar te maken en om de ander
te verstaan.
En dat is wat we elke keer dat we bij
elkaar zijn als gemeenschap vragen of
de Geest ons wil laten begrijpen,
verstaan waar het echt om gaat.
De belofte dat ‘als er twee of drie in mijn Naam bij elkaar zijn, ben ik
in jullie midden’ zegt veel over die alomtegenwoordige Geest die in
ons en met ons is.
Als je erop durft te vertrouwen, is zij een trooster en een inspirator
voor ons allemaal. Ze waait waarheen ze wil, ze is de adem van God,
waardoor in ons het leven aanzwelt.
Dit jaar vieren we Pinksteren in het Noorderlandhuis en in de PKN
kerk van Hoogkarspel. Moge de Geest der waarheid in ons midden
zijn.
Ds. Marina Slot
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Afscheid van jullie en van het werk

J

a, nu is het toch zo ver, de weken vliegen voorbij en over 6 weken,
heb ik mijn afscheid al achter de rug.
Ik kan het mij nog niet indenken hoe dat zal zijn. Alleen mezelf en
Marleen en mijn andere geliefden om mij heen.
Geen gemeente meer die een beroep op mij doet. Ik kijk er naar uit en
ik zal jullie vooral heel erg missen, de mensen van wie ik ben gaan
houden in Hoogkarspel en Lutjebroek, in Westwoud en
Binnenwijzend.
Alle mensen die op mijn pad kwamen en waar ik een stukje mee
mocht oplopen, of je nu van de kerk bent of niet, of je nu protestant
of katholiek bent. Mijn verbinding met kerk en samenleving zit wel
goed, al van het begin af aan, dat ik bij het Streekcentrum
Binnenwijzend begon in 1980.
Ja, ik kijk ook verder terug, want ik heb
veel in mijn werkleven gedaan
en meegemaakt. Ik heb dit jaar 40 jaar
gepreekt in allerlei kerken en
gemeenschappen. Mooi, hoor… ook veel
werk van de Geest waar ik intens
dankbaar voor ben.
Het ga jullie heel erg goed en liefs,
Ds.Marina
Beroepingswerk

D

e goedkeuring van het RCBB (regionale college voor de
behandeling van beheerszaken) is binnen.
Deze goedkeuring hebben wij nodig om een predikant te gaan
beroepen. De solvabiliteit van onze gemeenten worden door dit
college eerst vastgesteld. Daarna kunnen wij gaan adverteren enz.
Onze beide gemeenten mogen ook dit maal weer voor 80 % een
predikant beroepen. Een net zo groot percentage als we voor ds
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Marina hebben. We mogen geen beroep uitbrengen voordat ds
Marina officieel is losgemaakt van onze gemeenten. Ds Marina is
officieel in dienst van onze gemeente tot 1 augustus 2018. In de
periode van 24 juni t/m 1 augustus neemt zij haar vakantiedagen op.
Wij kunnen dus op zijn vroegst op 2 augustus gaan beroepen maar of
dit lukt is de vraag.
De advertentie voor een nieuwe predikant staat inmiddels op de
website voor het beroepingswerk: protestantsekerk.nl/vacatures. In
het blad Woord en Weg staat een verwijzing naar de vacatures die er
in het land zijn, ook voor onze gemeenten wordt naar de website
verwezen. Belangstellenden hebben tot 25 mei de tijd om te reageren.
Namens de beroepingscommissie,
Tineke Hupkens

De gloed van Pinksteren
Vanuit de stilte
breekt het licht,
een bries waait
uit het niets,
opent de ziel,
bezielt de tong,
vernieuwt het paasgemoed,
beroert het hart,
ontbrandt de vonk,
ontsteekt het liefdesvuur
dat wordt gevoed
door Wie het geeft,
de Geest die in je leeft.
Coby Poelman - Duisterwinkel
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BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK
Van de voorzitter
Jubileum
e kunnen terug kijken op een prachtige dag; 15 april. Een
mooie viering en een gezellig samenzijn met oud-predikanten,
oud-kerkenraadsleden en vele bekenden. Mirjam May en Judith
Bijlefeld waren er. Zij zijn als eerste gedoopt in dit kerkgebouw en
mochten een bloemetje in ontvangst nemen. Heel veel dank aan de
organisatie-commissie en alle anderen die hebben meegewerkt om
deze dag te doen slagen. Zij hebben heel veel werk verricht.
Wet op de privacy
Er zijn die dag heel veel foto’s gemaakt die we graag willen laten
zien na de viering op 1e pinksterdag. Op 25 mei gaat de nieuwe wet
op de privacy in. Wij mogen zonder uw toestemming geen foto’s van
u laten zien in de kerk of deze op de website zetten. Als u niet wilt
dat foto’ waar u op staat in het openbaar worden vertoond wilt u dit
aan Loes of mij doorgeven? Wij zorgen dan dat deze foto’s uit de
serie worden verwijderd.

W

Afscheid ds Marina
e tijd nadert met rasse schreden dat we afscheid gaan nemen van
onze ds Marina. Op 24 juni om 14.30 uur is het zover. Wij
hopen dat u allemaal komt naar dit afscheid. U krijgt hier nog verdere
informatie over.

D

Jaarrekeningen/begrotingen
e jaarrekeningen 2017 en de begrotingen 2018 van het college
van kerkrentmeesters en het college van diakenen zijn
goedgekeurd door de kerkenraad en hebben inmiddels ter inzage
gelegen bij Jaap Klasen. Er is ook nog een verslag in dit Klankbord
en u kunt op de website kijken onder de anbi knop.

D
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Toespraak van voorzitter Tineke Hupkens gehouden na viering op 15
april, het 50-jarig bestaan van de protestantse kerk in Hoogkarspel.
’50 jaar geworteld.’ is de titel die we aan deze dag hebben meegegeven.
De bedenker hiervan, Jos van Ophem, heeft deze titel ontleend aan de
opbouw van onze levensboom die hier in de kerkzaal staat.
Onderaan de levensboom ziet u drie wortels die uit de grond komen, en
waar de woorden geloof, hoop en liefde op staan, een van de fundamenten
van ons geloof.
De boom is van boven open. De takken reiken naar elkaar en zijn open
omdat we willen uitstralen dat we een open gemeente zijn waar iedereen
welkom is. Aan de takken hangen blaadjes waarop de namen staan van onze
overleden gemeenteleden. De eikels zijn voor de namen van kinderen die
gedoopt worden. Helaas gebeurt dat maar zelden meer. U moet straks maar
eens op uw gemak de boom bekijken.
De plaat tussen het onderstuk van de altaartafel en het bovenblad is van glas
omdat we ook daarin tot uitdrukking willen brengen dat we een open
gemeente zijn.
50 jaar oud is dit kerkgebouw. Ongeveer 53 jaar geleden bleek dat de
voorgaande kerk gesloopt moest worden. De kerk was gebouwd op de oude
fundering van het kerkgebouw daarvoor en stond niet goed op die
fundering. Het was qua aanzien een mooie kerk. Regelmatig posten mensen
uit het dorp nog foto’s van dit gebouw op Facebook waarin zij hun spijt
betuigen dat de kerk gesloopt is. Echter door een bouwfout kwamen de
muren steeds verder naar voren waardoor er een levensgevaarlijke situatie
ontstond. Er is toen besloten dat de ruim honderd jaar oude kerk gesloopt
moest worden en dat er een nieuw kerkgebouw moest komen en dat was
geen eenvoudige zaak. De gemeente moest 50.000 gulden opbrengen. De
gemeenteleden deinsden hier niet voor terug. Op een gemeenteavond is
besloten om een financiële commissie op te richten. De commissie ging
voortvarend, met hulp van enthousiaste gemeenteleden, aan het werk. De
bouw zou drie jaar duren. Men rekende uit dat de gemeenteleden dan 125
gulden per lidmaat moesten opbrengen. Omgerekend naar drie jaar was dat
42 gulden per jaar. De gemeente had toen 400 leden. Dat moest te doen
zijn, zo dacht de commissie. Daarnaast organiseerde de commissie o.l.v
schoolmeester Kranenburg allerlei activiteiten zoals: kerststukjes maken en
verkopen, oliebollen bakken op oudejaarsdag, een spaarvarken in de kerk.
Veertig mensen werkten hieraan mee. Ook de Katholieke kerk hielp mee,
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o.l.v. pastoor Leesberg werd er geld ingezameld. Toen was er dus ook al
een bloeiende oecumene. Dankzij al deze acties is de bouw van deze kerk
tot stand gekomen en op 1april 1968 was het zover dat dit gebouw in
gebruik kon worden genomen.
Tijden komen en tijden gaan. In 2011, bij het aantreden van de toenmalige
kerkrentmeesters Egbert Russchen, Wouter Kunz en Rein Frima, bleek dat
ook dit gebouw na 43 jaar aan een grondige renovatie toe was. Het dak
lekte, de verwarming was sterk verouderd, de keuken en de toiletten werden
door de brandweer afgekeurd en nog een aantal zaken
moest worden vervangen. Aan de kerkenraad is toen
voorgelegd om het gebouw grondig te renoveren. Een
moeilijk besluit want in deze tijd van vergrijzing en
krimp van de kerken vraag je je af, is het nog wel
haalbaar om de kerk te verbouwen maar de kerkenraad
heeft besloten om toch de grote stap te nemen en in
2013 konden we het gerenoveerde gebouw fase 1 in
gebruik nemen. Ruim een jaar later werd de pastorie bij
de kerk getrokken. Dit kon niet eerder omdat de boerderij van Cor en
Manny de Greeuw was afgebrand en zij tot de tijd dat de boerderij weer
was opgebouwd de pastorie hebben bewoond. U ziet nu het resultaat: een
multifunctioneel gebouw dat steeds vaker wordt verhuurd aan groepen en
verenigingen. Loopt u rustig straks op uw gemak rond om alles te bekijken
en vragen te stellen aan een van de kerkraadsleden.
In het jubileumboekje kunt u lezen over de interessante ontwikkelingen van
de kerk want het gebouw bestaat 50 jaar maar de kerk als gemeenschap van
God is al veel ouder. U kunt lezen wat voor activiteiten er in het verleden
werden gedaan. Ik werd er helemaal een beetje jaloers van: zoveel mensen
die meewerkten aan tal van activiteiten. De handwerkclub, de
rommelmarkten, de DDR club. Geweldig, wat een werk. U kunt ook lezen
over de plannen tot vorming van de streekgemeente, de vredesbeweging
enz.
De oecumene neemt nog altijd een grote plaats in onze gemeente in. Er was
toen en er is nu nog steeds, een warme samenwerking tussen de beide
kerken. Vorig jaar hadden we een eigentijdse uitvoering van The Passion,
met een bomvolle Rooms Katholieke kerk. Het afgelopen jaar waren er
twee hoogtepunten met het optreden van Ekaterina Levental met haar
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ontroerende levensverhaal. Met zang, dans en harpspel vertelde zij in twee
optredens over haar vlucht uit de voormalige Sovjetunie nu Oezbekistan, tot
aan de Nederlandse grens ‘De weg’. In het 2e stuk ‘De Grens’ vertelde zij
over haar weg langs de asielzoekerscentra en hoe zij uiteindelijk haar plekje
heeft gevonden in onze maatschappij.
50 jaar geworteld, 50 jaar samen delen, samen vieren, samen rouwen,
kortom alles wat gemeente zijn is. Tal van activiteiten in het verleden en
heden werden en worden
georganiseerd. Gelukkig hebben we ook nu nog een flink aantal
vrijwilligers, zoals de tuingroep, koffiegroep en de klankbordgroep.
Een gebouw met geschiedenis maar een kerk van eeuwen oud.
Van ds Annigje de Jong-Idzinga kregen we een felicitatiekaart omdat zij
vandaag verhinderd is te komen. Zij stuurde een prachtig gedicht mee en
het met het laatste gedeelte van dit gedicht wil ik eindigen.
Geworteld in liefde
gegrond op hoop
verbonden met mensen
door het symbool van de doop
als teken en opdracht
om naaste te zijn
in een wereld vol zorgen
delend brood en wijn.

Bericht van de kerkrentmeesters.
Jaarrekening 2017.

O

p 18 april j.l. is de 2017 jaarrekening van het College van
Kerkrentmeesters besproken in de
kerkenraad. Inmiddels heeft deze
jaarrekening ter inzage gelegen en kan de
kerkenraad in de vergadering van 13 juni
deze goedkeuren en ondertekenen. Daarna
zal de jaarrekening, zoals wettelijk
verplicht, worden gepubliceerd op de
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ANBI pagina van de website van de Protestantse Gemeente
Hoogkarspel-Lutjebroek. Daar kunt u dan de cijfers zien over het
afgelopen jaar. Vooruitlopend op de publicatie op de ANBI pagina
een paar hoofdzaken uit deze jaarrekening. Er worden in dit bericht
geen bedragen genoemd. Het gaat om het algemene beeld.
Als de baten (inkomsten) worden bekeken is te zien dat de
pachtopbrengsten weer omhoog zijn gegaan, maar dat de
renteopbrengsten achter blijven. Wel goed om te zien dat de
opbrengsten uit de gemeente (Kerkbalans, collectes) gelukkig stabiel
zijn gebleven. Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van de lidmaten
van de kerk is de verwachting dat dit in de loop van de jaren lager zal
uitvallen.
Bij de uitgaven zijn de diverse salarissen de grootste post en vielen
hoger uit dan begroot. Dat heeft o.a. te maken met het hogere bedrag
dat maandelijks moet worden betaald voor het predikantstraktement.
De andere uitgaven lagen rondom het begrote bedrag.
Al met al is het jaar 2017 toch weer met een verlies afgesloten, maar
minder dan begroot. Tijdens de eerder genoemde
kerkenraadsvergadering is er toch gekeken of de uitgaven niet
verminderd kunnen worden. Uiteindelijk toch tot de conclusie
gekomen dat dit niet veel oplevert. De kerk is in 2013 geheel
opgeknapt omdat we niet alleen kerk willen zijn, maar ook een
bijdrage willen leveren aan de gemeenschap. Het tekort komt dan
eigenlijk ten goede van de gemeenschap.
De kerkrentmeesters.
Jaarrekening diaconie

H

et jaarverslag/jaarrekening van de diaconie over 2017 heeft
gedurende twee weken voor iedereen ter inzage gelegen.
Wij geven hier daarom in het klankbord een korte samenvatting.
In 2017 zijn de inkomsten voor de diaconie bijna €7.000 lager
uitgepakt dan in 2016. Dit wordt met name veroorzaakt door veel
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lagere rente-inkomsten, wat gezien de algemene rentestand niet
verwonderlijk is.
Aan de uitgavenkant is beduidend meer uitgegeven dan in 2016. Dit
is met name het geval bij ondersteuning particulieren. De Diaconie
heeft 9 mensen/gezinnen kunnen helpen. Soms met een klein bedrag
en soms met een groot bedrag. Om privacy redenen kunnen we hier
niet verder op ingaan. Wij gaan ervan uit dat daar begrip voor is.
Overigens is het goed hier te vermelden dat in 2016 de uitgaven
relatief laag waren. In dit licht gezien is het dus niet verwonderlijk
dat de uitgaven van 2017 hoger zijn dan in 2016.
Ook heeft de diaconie wat hogere lasten gehad vanwege de
medewerking aan een kavelruil waardoor het landbezit nu meer
aaneengesloten is en dus beter in de markt ligt.
Al met al heeft de diaconie het jaar 2017 afgesloten met een negatief
saldo van ruim €6.000. Dit is overigens helemaal geen reden tot
ongerustheid, want gemiddeld genomen zijn over de jaren heen de
uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht.
Jaap Klasen
Penningmeester diaconie

Collecterooster diaconie
20 mei. Kerk in actie – zending.
eel mensen in Bangladesh braken met het
hindoegeloof, om christen te worden. Zij zijn
kansloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of
schrijven. De kerk in het district Mymensingh
ondersteunt jongen kerkgenootschappen bij
onderwijs, leefomstandigheden, vak trainingen en
microkredieten. Verder organiseert de kerk zondagscholen,
11

V

huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Uw bijdragen ondersteunen
deze bloeiende gemeenschappen van hoop.

27 mei. Dovenpastoraat.
et Dovenpastoraat van de Bethelkerk in
Amsterdam, spant zich in voor het
kerkelijk werk onder doven in Amsterdam en
omgeving. De interkerkelijke commissie
Dovenpastoraat Noord-Holland heeft zich bij
de Stichting Dovenpastoraat gevoegd,
waardoor doven in de provincie NoordHolland ook van harte welkom zijn.
De stichting heeft tevens een doven-pastor in
dienst genomen, waardoor huisbezoeken en
gespreksgroepen mogelijk zijn. Uw giften zijn
dan ook onmisbaar.

H

10 Juni. Stichting Logeerhuis Merakel.
it logeerhuis is gevestigd in de oude pastorie van Lutjebroek en
is bedoeld voor kinderen met een beperking.
Deze vragen vaak extra aandacht en zorg van ouders, verzorgers en
andere gezinsleden. Ervaren wordt dat het vaak problematisch is om
het kind bij vrienden en bekenden te laten logeren.
In het logeerhuis kan een kind in een gezellige, huiselijke en
kleinschalige omgeving logeren. Dit onder begeleiding van
deskundige mensen met ruime ervaring op het gebied van speciale
aandacht en zorg. Uw steun is hierbij hard nodig.

D

17 juni. Villa Pardoes.
illa Pardoes is een initiatief van Stichting Natuurpark de
Efteling en is bedoeld voor ernstig zieke kinderen in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar. Om de kinderen en hun families een fantastische
12

V

vakantie te bieden, worden zij ondergebracht in de prachtige
omgeving van Kaatsheuvel. De vakantie in Villa Pardoes is een
onvergetelijke ervaring, waarbij naast de familie ook de vriendjes en
vriendinnetjes van het zieke kind van harte welkom zijn. Villa
Pardoes is ondergebracht in een zelfstandige stichting een heeft een
CBF keuring voor goede doelen.

24 juni. Wens Marina in verband met afscheid.

8 juli SCHULDHULPMAATJE.
en je bijvoorbeeld je baan kwijt, gescheiden of heb je
geldzorgen? Kom je er in je eentje niet meer uit? Dan is
Schuldhulpmaatje een verhaal van hoop en perspectief.
Met Schuldhulpmaatje laten kerken zien dat zij mensen in financiële
nood niet afschrijven, maar dat zij hen kunnen helpen. De kerken
kiezen voor barmhartigheid en veroordelen niemand.
Zij helpen iedereen om weer volledig regie te krijgen over hun leven.
Samen met vrijwilligers, leren zij mensen weer financieel
zelfredzaam te worden. De inzet vanuit de kerken heeft een geheim.
Het zit hem in de menselijke maat en respect voor wie die ander is.
Wij geloven dat iedereen een nieuwe start kan maken.

B

15 juli STICHTING BURUNDI.
urundi is een klein land in het oostelijk midden van Afrika. Voor
kinderen uit kwetsbare gezinnen in Burundi, is het voortgezet
onderwijs onbetaalbaar. Educatie is de sleutel tot ontwikkeling en een
belangrijk instrument in de strijd tegen armoede en
onrechtvaardigheid.
Tevens is onderwijs een prachtig middel om ongelijkheid, uitsluiting
en discriminatie aan te pakken. Uw bijdrage is dan ook onmisbaar om
deze projecten te steunen.

B
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22 Juli Oloonkolin Foundation.
e mensen van Oloonkolin in Kenya hebben
geen toegang tot schoon drinkwater. Ook
hebben zij geen sanitaire faciliteiten. Dit geeft veel
gezondheidsproblemen. Het project WASH is
gericht op het bieden van schoon drinkwater op de
scholen van Oloonkolin. Het schone water wordt op
school geleverd, zodat iedereen gezonder wordt en
het verzuim veel kleiner.

D

12 Augustus Kerk in Aktie- Zending.
ove- en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen
worden vaak uit schaamte thuis gehouden. De school Fedeme
biedt deze kinderen onderwijs en gedragstherapie. De kinderen leren
daar naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden. Oudere
kinderen krijgen vakonderwijs. De bovenverdieping van de school is
ingericht als nachtopvang voor de kinderen die van ver komen. Uw
steun is onmisbaar.

D

19 Augustus Straatpastoraat.
et straatpastoraat helpt mensen die een groot deel van hun
dagen en nachten doorbrengen op straat of in de
maatschappelijke opvang. Naast contacten op straat, worden ook
mensen bezocht in de gevangenis, het ziekenhuis en andere
instellingen. De straatpastors bieden ruimte om met de sociaal
kwetsaren te praten over de dingen die hun bezighouden.

H

26 augustus NICOLE’S HUISKAMER PROJECT.
e stichting van Nicole’s Huiskamer project houdt zich bezig met
de opvang, begeleiding en therapie van jongeren in de leeftijd
van 12 tot 18 jaar, Nicole is therapeut en communicator met een jaren
lange ervaring.
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Hierbij gaat het om jongeren, die in een situatie zitten waardoor het
op school en/of thuis niet altijd werkt. Ouders en gezinsleden
worden, waar mogelijk ondersteund en begeleidt. Zodat de hulp voor
de andere kinderen binnen een gezin doorwerkt. Uw donatie maakt
dan ook het verschil.

Pinksteren
Voor velen een vraag :
Wat is pinksteren vandáág ?
is het echt een feest
van Gods Geest?
De Geest, die in ieder zou leven ?
Diens gedachten, woorden en daden wil zeven ?
Die de mens begeleidt,
en heelt op Zìjn tijd ?
Diè Geest wil U leren,
naar het Licht U te keren !
Stel Uw harte slechts open,
dàn pas kunt U echt, geloven en hopen !
Geloven in de toekomst der aarde.
Hopen in dingen van waarde.
Uw leven een eeuwigdurend gebed,
tot de Liefdevolle Schepper, Die redt !
zondag 15 mei 2005. Chris© (+)
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BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND
Verbouwing Nederlands Hervormde Kerk In Westwoud

B

este dorpsgenoten
Vanaf januari 2018 staan er al vuilcontainers voor in de
kerktuin.
Waar is dat nu voor, hoor ik u denken. Ik zal u even in het kort
uitleggen wat er in de kerk allemaal aan bouwwerkzaamheden wordt
verricht.
De podiumvloer was gedeeltelijk verrot.
Deze is inmiddels verwijderd en met
1,30 meter verlengd. Zo past een wat
groter koor nu ook op het podium.
De centrale verwarming is verwijderd
inclusief de vloerverwarming in de
opstaande betonnen gedeelten. Hierdoor is er meer ruimte gekomen
om andere dingen in de kerk te doen en de gehele vloer is op gelijke
hoogte gebracht.
De centrale verwarming zal worden vervangen door infrarood
panelen. Zo kunnen we alleen de gedeelten verwarmen waar mensen
zitten of alleen een koor repeteert.
Hierdoor hoeven we ook niet meer een hele nacht en dag de kerk op
te stoken voor een dienst of voorstelling in de winter. Dit zal een
behoorlijke kosten besparing opleveren.
Tevens is de waterafvoer van de dakgoten aangepakt, zodat er bij
hevige regenval geen water meer naar binnen kan komen. In het
verleden is hier namelijk waterschade door ontstaan, waardoor er
veel balken verrot waren, die nu vernieuwd moesten worden en er
opnieuw moest worden gestuukt. De nieuwe gestuukte delen worden
momenteel van een nieuwe verlaag voorzien.
Tevens zal er in de hal van de kerk een nieuw toilet worden gemaakt
in het oude kolenhok.
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Nu was er alleen een toilet in de consistorie achter in de kerk. Voor
een toiletbezoek tijdens een dienst of concert kan je nu dus gewoon
voor in de kerk terecht.
Het toilet zal worden ingericht zodat ook minder validen hier goed
naar het toilet kunnen.
Toekomst
Deze verbouwing is gericht op de toekomst voor multifunctioneel
gebruik, maar ook de samenwerking met de Rooms Katholieke kerk
in Westwoud te bevorderen.
Zodat we in de toekomst samen kunnen blijven kerken.
Trouwlocatie
Sinds kort is het ook mogelijk om de kerk te gebruiken als
trouwlocatie. In augustus 2018 zal voor de eerste keer een burgerlijk
huwelijk worden gesloten in onze kerk. We hopen dat door de
vernieuwing van de kerk er nog velen zullen volgen.
Goede Vrijdag
Prachtig zoals goede vrijdag in de Rooms Katholieke kerk in
Westwoud werd beleefd. Heel het dorp en beide kerken bij elkaar.
Samen, is het sleutelwoord.
De collecte van deze dienst was bestemd voor de stichting
Alpe Du Zes. Janco Beerepoot en Patric de Vries gaan op 7 juni 2018
de Alpe d’Huez proberen 6x te beklimmen voor het goede doel. De
collecte van deze dienst bracht € 884.55 op voor de stichting.
Hartelijk dank voor uw gift.
Mocht u vragen hebben over de verbouwing van de kerk, wilt u de
kerk in de toekomst een keer huren voor een vergadering met uw
bedrijf of heeft u andere leuke ideeën dan kunt u contact opnemen
met de kosters van de kerk, Ilona en Patric de Vries 0228-724673 of
06 54 70 05 12.
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Zo de zaken er nu voor staan zal zondag 1 juli de eerste dienst
worden gehouden in de mooie verbouwde kerk, we hebben er zin
in.
Namens de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Kerk
Westwoud- Binnenwijzend.
Vriendelijke groet, Patric de Vries

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD
Voor Oma's en Opa' s,Mama's en Papa's die ook graag nog wat willen
vertellen. Om te leren naar MAMA te luisteren!!!
De Lente heeft vele gezichten.
Mama EEND had kindjes,
Een hééle lange rij
Van donzen gele vriendjes
Gekropen uit een Ei!
Kom, kindjes, ik zal je leren hoe je zwemmen moet,
Van hier tot aan de overkant let op en doe het goed!
Maar, eenmaal aan de waterkant, werd één klein eendje stug,
Waarom zou ik zwemmen gaan daar is toch ook een brug?
En toen alle eendjes dreven in de plas,
Liep hij/zij van MAMA weg, dacht dat hij/zij slimmer was......
Maar boven op die brug gekomen, wat stond daar voor zijn/haar
neus?
Was dat een grote BEER, een WOLF of misschien een REUS????
Nee hoor, POES douwt eens met haar pootje naar het kleine eenden
jong
En die nam een REUZE sprong. !!!
Zo kwam hij/zij weer bij MAMA eend terecht.
Want wie eigenwijs wil wezen, die gaat het ALTIJD SLECHT!!!!
Oma Olly (troetel naampje)
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Taizé-viering op zondagavond 27 mei in de Koepelkerk
in Hoorn

O

p zondagavond 27 mei 2018 organiseert Taizé Westfriesland
weer een viering in de Koepelkerk in Hoorn. Aanvang 19:30
uur. De kerk is vanaf 19:00 uur open. Adres: Grote Noord 15.
Dit keer ook een
speciale plaats voor de
Vriendschapsicoon (zie
foto).
Ontmoeten en
vriendschap zullen dan
ook de thema’s zijn van
deze viering. De Taizéviering is immers ook
een ontmoeting; van
generaties, culturen,
gelovigen van
verschillende
richtingen en nietgelovigen, We hopen
met de vieringen vooral
ook jongeren aan te
spreken
Zoals gebruikelijk heeft de viering een meditatief karakter. Taizéliederen worden afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase
van rust en bezinning in een hectische wereld.
Wat is een Taizé-viering?
Een meditatieve Taizé-viering is een korte viering van circa 50
minuten, met weinig gesproken woord, twee stiltes en veel zang. De
essentie: rust en ruimte om bij jezelf te komen, bij jezelf naar binnen
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te kijken, te danken voor wat geschonken is, te bidden voor wat je
wenst, je angsten van je af te laten glijden. Geen lange teksten, geen
gepreek, maar zingen, meditatie en korte gebeden.
Hoewel er stoelen genoeg zijn, kun je ook op de grond zitten.
Kussens zijn aanwezig, maar je kunt natuurlijk ook een bidkrukje
meenemen.
Liederen centraal
Kenmerkend voor de Taizé-gemeenschap zijn de liederen. Het zijn
korte liederen die meestal vele malen achter elkaar gezongen worden.
De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed in je
onderbewustzijn plaatsvindt, en zo de hele dag kan dienen als
meditatief, stil verlangen.
Wat is Taizé?
In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé waar de
broedergemeenschap jaarlijks vele duizenden mensen ontvangt. Het
plaatsje is een wereldberoemde pleisterplaats van oecumenisch
ingestelde, vooral jonge christenen. De gemeenschap van Taizé
bestaat inmiddels 77 jaar telt een honderdtal broeders uit bijna dertig
landen. Er zijn vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te
verdiepen en te praten over maatschappelijke thema’s. In de loop der
tijd zijn steeds meer jongeren naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle
werelddelen en nemen deel aan de vieringen en de ontmoetingen.
Jaarlijks wordt er ook een Europese ontmoeting georganiseerd in een
steeds wisselende stad. In 2017 was dat Basel en in 2018 zal dat
Madrid zijn.
Volg Taizé Westfriesland op de gelijknamige Facebookpagina en op
de website www.taizewestfiesland.nl Email:
taizewestfriesland@gmail.com
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Martin Mans & The Martin Mans Formation in Geref. kerk te
Andijk

O

p vrijdag 25 mei 2018 zingt het 20-koppige mannensemble The
Martin Mans Formation (TMMF) o.l.v. Martin Mans in de
Gereformeerde kerk aan de Middenweg 4 te Andijk. Martin Mans
dirigeert en begeleidt The Martin Mans Formation en speelt
orgelsolo’s. Samen verzorgen zij een Oranjeconcert zonder weerga!
De twintig mannen van The Martin Mans
Formation zingen nummers van de door
hen uitgebrachte cd, maar ook bekende
klassiekers komen aan bod in dit concert.
Het geweldig zingende mannenensemble
is zo’n tien jaar geleden ontstaan vanuit
het Waddinxveens Mannenkoor De
Gouwestem. Martin Mans heeft met zijn
ruime ervaring als dirigent en organist
het ensemble met veel zorg
samengesteld. Het resultaat is een
diverse, maar vooral enthousiaste groep geschoolde zangers. The
Martin Mans Formation levert ieder jaar een waardevolle bijdrage
aan de kathedraalconcerten van Martin Mans, Jan Vayne en Petra
Berger en treedt regelmatig op in verschillende
televisieprogramma’s, zoals Nederland Zingt.
Organist Martin Mans speelde al eerder meerdere keren in Andijk.
Hij verzorgde o.a. een daverend nieuwjaarsconcert begin januari
2016 en trad met TMMF in mei 2016 op in Andijk! Hij geeft meer
dan 200 concerten per jaar in Nederland en Canada en treedt vaak op
voor radio en tv. Hij is dirigent van o.a. het grote mannenkoor De
Gouwestem en het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor. Daarnaast
dirigeert hij de Urker Mans Formatie. Hij is als vaste organist
verbonden aan de Breepleinkerk in Rotterdam.
Voor meer informatie: www.zingenenzo.com
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Het concert begint om 20.00 uur, toegang aan de kerk € 12,50 kinderen tot 12 jr. € 5.
Bij voorverkoop via e-mail naar muziek35@gmail.com kosten de
kaarten € 11.
Kaarten zijn vanaf 19.15 uur op de dag van het concert in de kerk
verkrijgbaar.

Oudergebedsgroep Martinuscollege

D

e oudergebedsgroep is een groep
ouders/verzorgers die hun betrokkenheid vorm
geeft door iedere maand bij elkaar te komen om te bidden voor de
leerlingen, het personeel en de schoolleiding. De oudergebedsgroep
gelooft, dat het gebed van onschatbare waarde is in deze periode van
lichamelijke en geestelijke groei naar volwassenheid. Je mag als
ouder je kind loslaten en vertrouwen dat God blijft zorgen voor je
tiener. Met ingang van het komende schooljaar zoeken we weer
versterking voor onze gebedsgroep. Het Martinuscollege stelt
hiervoor de stilteruimte beschikbaar.
Wanneer: Iedere 1e maandag van de maand van 09.00 - 10.00 uur.
De oudergebedsgroep zou het geweldig vinden als ook u hier deel
van wilt uitmaken!
Voor informatie kunt u mailen naar
oudergebedsgroep@martinuscollege.nl
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De redactie wenst iedereen een zonnige zomer toe,
en als u er op uit gaat, ver of dichtbij,
fijne dagen en een goede thuiskomst.

Vrijwillige bijdrage KLANKBORD
Dit is het laatste nummer van het Klankbord voor de zomervakantie.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk vragen wij u vriendelijk om een
kleine vrijwillige bijdrage over te maken ter bestrijding van de
onkosten die het uitgeven van een kerkblad met zich mee brengen.
Bijna alles wordt door vrijwilligers gedaan behalve het kopiëren.
Geeft u de redactie een kleine blijk van waardering dat u het kerkblad
op prijs stelt, door het overmaken van een kleine vrijwillige bijdrage.
De mensen uit Hoogkarspel-Lutjebroek kunnen hun bijdrage
overmaken op bankrek. nr NL66RABO 032.93. 01.160 t.n.v. de
Kerkvoogdij.
Voor de mensen uit Westwoud-Binnenwijzend is het bankrek. nr.
NL37ABNA0843780002 t.n.v. de Kerkvoogdij
Alvast onze hartelijke dank daarvoor.
De redactie
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Crisis?

HWK helpt je eruit!

Is het even crisis

we doen dat

in je financiën?
in je relatie?
in je koelkast?
met je partner?
met je kinderen?
met de I.N.D?

- professioneel
- persoonlijk
- voor iedereen
- anoniem
- kosteloos
- zonder wachttijden

Probeer maar via
0229-271684 of

Als je belt krijg je….
- iemand aan de lijn die direct
helpt, of
- een antwoordapparaat. Spreek in en
je wordt binnen 24 uur teruggebeld!

hwk.hulpverlening@live.nl

Wil je meer weten?

www.hulpverleningwestfriesekerken.nl
HWK is een initiatief van de r.k. Parochiële Caritas Instellingen en
de PKN - diaconieën in oostelijk Westfriesland ten behoeve van alle
inwoners
dus ook namens uw diaconie
of pci.
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Kopij inleveren voor het volgende Klankbord
uiterlijk op zondag 12 augustus 2018
bij een van de onderstaande redactieadressen:
Hoogkarspel

Westwoud

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
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

Ds. M.C. Slot
Achter op ’t Zand 20,
1621 AC Hoorn
gsm: 06-22559444
e-mail: marinaslot@kpnmail.nl
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
koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl
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tel. 06-19422730

Voorzitter kerkenraad:
Mevr. Tineke Hupkens,
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel
tel. 0228-753817
tinekehupkens@gmail.com
Diakenen:
Mevr. Marianne Soorsma, Horn 65,
1614 LT Lutjebroek
tel. 0228-753357
m.soorsma@ziggo.nl
Mevr. 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@gmail.com
Bankrekening nummer diaconie NL32RABO 014.38.97.039
Ouderling-Kerkrentmeester:
Sietze van Gosliga Klokkeweid 21,
1616 SH Hoogkarspel
cvk@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl
Wouter Kunz, Venkel 6,
1616 TZ Hoogkarspel
cvk@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

tel. 0228-564446

tel. 0228-562039

Financiële administratie: Jaap Klasen,
Kosterij 3, 1616PK Hoogkarspel
tel. 0228-562601
Bankrekening nummer kerkrentmeesters NL66RABO 032.93. 01.160
Ouderlingen:
Mevr. Tineke Hupkens,
Kluut 9,1616 GX Hoogkarspel
Mevr. Loes Siedenburg, scriba
Kosterij 3, 1616 PK Hoogkarspel
loes.siedenburg@xs4all.nl
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tel. 0228-753817
tel. 0228-562601

LRP-ledenadministratie/ autovervoer naar de kerk:
Johan Hupkens, Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel
tel.0228-753817
j.hupkens@ziggo.nl
06-37229429

KERKELIJKE ADRESSEN WESTWOUD/BINNENWIJZEND
Kerkelijk adres: Dr. Nuyensstraat 24, 1617 KC Westwoud
Website: www.pknwestwoud.nl
E-mail: info@pknwestwoud.nl
Koster: Ilona en Patric de Vries
Dr. Nuyensstraat 26 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673
tel. 06-54700512
Diakenen:
Annie Koster-Donker
tel: 0228-567173
Zittend 18, 1617KS Westwoud
aj.koster-donker@quicknet.nl
Dirk Stam,
Oudijk 14, 1617 KR Westwoud
tel. 0229-261688
dsstam@ziggo.nl
bankrekeningnummer: NL88ABNA084.37.08.565
Ouderling-Kerkrentmeesters:
Patric de Vries (voorzitter)
Dr. Nuyensstraat 26, 1617 KC Westwoud tel. 0228-724673
patricdevriespkn@westwoud.nl
Financiële administratie: Margriet Bakker-Struik
Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud
tel. 06-50605813
tel. 0228-855145
bankrekeningnummer: NL37ABNA084.37.80.002
Ouderlingen:
Margriet Bakker-Struik (scriba)
Alexanderstraat 13, 1617VB Westwoud
tel. 06-50605813
margrietstruik@hotmail.com
tel. 0228-855145
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Vieringen
17 mei
20 mei

09.45 uur
10.00 uur

27 mei

10.00 uur

01 juni

19.00 uur

03 juni

10.00 uur

10 juni
17 juni

10.00 uur
10.00 uur

21 juni 09.45 uur
24 juni 14.30 uur

Noorderlandhuis, ds Marina Slot
Hoogkarspel, ds Marina Slot,
Pinksterviering, m.m.v. Anima Mea
Hoogkarspel, de heer Siep Rienstra,
theaterviering
Hoogkarspel, meditatievesper,
pastor Cor van der Spek
Westwoud, RK Kerk, ds Marina Slot,
oecumenische viering
Hoogkarspel, ds Marina Slot
Hoogkarspel, pastor Cor van der Spek,
met muzikale medewerking van
Piet en Olga Duin
Noorderlandhuis, ds Marina Slot
Hoogkarspel, ds Marina Slot,
afscheidsviering, m.m.v.
The Voice Company

01 juli
08 juli
15 juli
19 juli
22 juli
28 juli

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
09.45 uur
10.00 uur
19.00 uur

Westwoud, pastor Cor van der Spek
Hoogkarspel, de heer Jerke de Vries
Hoogkarspel, pastor Ton Heijboer
Noorderlandhuis, pastor, Cor van der Spek
Hoogkarspel, pastor Piet Meijer
Westwoud, oecumenische viering

05 aug
12 aug
16 aug
19 aug
26 aug

10.00 uur
10.00 uur
09.45 uur
10.00 uur
10.00 uur

Westwoud, ds Bart Seelemeijer
Hoogkarspel, de heer van Lenten
Noorderlandhuis, pastor Cor van der Spek
Hoogkarspel, Esther Jeunink
Hoogkarspel, de heer Jerke de Vries
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