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Gewoon een Mens 

  

Gewoon een mens, 

ver in ’t verleden, 

heeft zijn strijd gestreden, 

maar niet zonder zin. 

De weg was lang, 

zijn licht zou doven, 

maar hij bleef geloven 

in een nieuw begin. 

  

Gewoon een Mens 

heeft in zijn dagen 

zelf het kruis gedragen,  

ook voor jou en mij. 

Hij was bewust, 

zijn eind zou komen, 

maar toch bleef hij 

dromen; 

Er is geen voorbij. 

  

Gewoon een Mens 

brengt hoop tot leven, 

want er staat geschreven: 

Hij is opgestaan! 

Als wij als hem 

blijven geloven, 

zal ons licht niet doven 

als wij overgaan. 

  

Wilma van Ophem 
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Passie voor Pasen 

 

asen is in de christelijke traditie de belangrijkste gebeurtenis in 

het liturgisch jaar. Met Pasen gedenken wij dat Jezus Christus is 

opgestaan uit de dood. En daarom mogen wij geloven dat het leven 

sterker is dan de dood. De veertigdagentijd is de tijd vóór Pasen 

waarin we ons voorbereiden op en toeleven naar dit grote feest. De 

veertigdagentijd is een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Paars is 

de liturgische kleur in de veertigdagentijd. We staan stil bij het lijden 

van Jezus en bij het lijden van onze naasten, dichtbij én ver weg. 

Maar waarom noemt men de tijd voor Pasen nu eigenlijk de 

veertigdagentijd? Het getal veertig heeft in de Bijbel een bijzondere 

betekenis. Het joodse volk zwierf veertig jaar door de woestijn 

voordat het aankwam in het beloofde land. Jezus begon te prediken 

nadat hij veertig dagen had doorgebracht in de woestijn. In de Bijbel 

is veertig een symbolisch getal dat te maken heeft met een tijd van 

nadenken, van bezinnen, van voorbereiden op wat komt.  

In de kerkenraad van Hoogkarspel hebben we deze keer in de 

veertigdagentijd letterlijk de tijd genomen om ons te bezinnen. Elk 

jaar prikken we een vrijdag in maart om ons 

als gehele kerkenraad te bezinnen op ons werk 

voor de kerk. Waar staan we nu, wat is voor 

ons van belang, hoe gaat het met ons en met de 

kerk en hoe zien we de toekomst. Grote vragen 

waar we natuurlijk geen pasklare antwoorden 

op hebben. We proberen realistisch te zijn, 

maar toch ook enthousiast te blijven kijken 

naar wat de mogelijkheden zijn om kerk te zijn 

in deze tijd, voor onze gemeenteleden maar ook kerk in ons dorp. 

Elders in dit klankbord leest u er nog wat meer over. We zijn met z’n 

allen in ieder geval op zoek gegaan naar onze gezamenlijke 

kernwaarden en daar kwamen de volgende prachtige  waarden uit: 

verbondenheid, hulpvaardigheid, verantwoordelijkheid, positiviteit en 

passie! Vanuit deze kernwaarden gaan we ook de komende tijd aan 
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de slag om wat wij belangrijk vinden in de kerk uit te dragen in al 

onze activiteiten! 

Wist u trouwens dat als je veertig dagen telt vanaf Aswoensdag je 

dan Pasen een week te vroeg viert? Dat komt doordat de zondagen 

niet worden meegerekend in de veertigdagentijd. Zondag is voor 

christenen een mini-paasfeest, en als het feest is, mag je je even 

ontspannen. Dan kun je er de maandag weer vol passie tegenaan om 

je eigen manier van geloven concreet te maken en te laten schijnen! 

Ik wens u alvast hele fijne en gezegende paasdagen! 

 

                                                                                Ds. Henri Frölich 

 

 

 

 

In memoriam Klaas Koeman 

16 mei 1930 – 20 januari 2023  

 

Op 20 januari overleed na een relatief kort 

ziekbed Klaas Koeman, Kleine Immert 59. Hij is 92 jaar geworden. 

Klaas Koeman werd geboren in Hoogkarspel. Zijn broer Jan woont 

nog steeds op de ouderlijke boerderij. Hij heeft diverse 

werkzaamheden gehad, o.a. in de fruitteelt en bij een slachterij. Hij 

was sportief: gymmen, turnen en tot op hoge leeftijd volksdansen. 

Misschien dat dit alles eraan bij gedragen heeft dat hij tot het einde 

toe een kaarsrechte houding had. 

Vijftig jaar was hij, en nog altijd vrijgezel, toen hij samen ging 

wonen met Riet Koeman en haar drie kinderen. Riet was weduwe en 

hij kende haar al een hele tijd van het volksdansen. Maar via het 

rondbrengen van postzegels uit de kring van verzamelaars leerde hij 

haar beter kennen. 

Hij bemoeide zich niet met de opvoeding, maar was er wel voor Riets 

kinderen. Groot was ook zijn verdriet, toen dochter Elly op 48-jarige 

leeftijd overleed. Het dansen is voor Klaas en Riet een redding 

geweest, waarin ze hun emoties kwijt konden. 
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Klaas was een rustige man, met een droge humor, die ook heel 

eigenwijs kon zijn. Hij genoot van de kleine dingen: het leven met 

Riet, het dansen, de kleinkinderen, de vele reizen die ze maakten en 

zijn tuin. 

Op latere leeftijd werd hij doof. Maar je hoorde hem nooit klagen – 

hij nam het leven zoals het kwam. Hij was niet diepgelovig, maar 

wilde wel graag bij de gemeenschap van de kerk horen. 

De laatste maanden werd zijn gezondheid minder. Dankbaar was hij 

dat hij thuis kon overlijden. Op 28 januari hebben we afscheid van 

hem genomen in het crematorium van Hoorn met woorden van 

Prediker: geniet van het leven te midden van al het zwoegen dat het 

leven ook is. 

Moge zijn nagedachtenis ons tot zegen zijn. 

 

 

In Memoriam Cor de Greeuw 

5 oktober 1942 – 28 februari 2023  

 

Op 28 februari is overleden Cornelis de 

Greeuw. Hij is 80 jaar geworden. 

Cor de Greeuw werd geboren in Medemblik, 

in een tuindersgezin met vier jongens. De 

broers hebben altijd heel goed contact met 

elkaar gehad. Het is verdrietig voor hen, dat 

Cor nu als eerste uit het gezin wegvalt. 

Het was een muzikaal gezin. Jarenlang heeft 

Cor samen met familie of vrienden muziek 

gemaakt, o.a. op de klarinet. 

Zelf heeft hij ook als tuinder gewerkt en later als champignonkweker. 

Totdat dat niet meer ging. Cor had toen ook lichamelijke klachten en 

kwam thuis te zitten. Actief bleef hij wel. Zo heeft hij samen met zijn 

vrouw zich jarenlang ingezet voor de kerk van Westwoud en 

Hoogkarspel. 

Cor trouwde met Manny Schulenburg en samen kregen ze twee 

zoons, Jan en Hans. In 2011 kwam uit, dat Cor de ziekte van 
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Parkinson had. En alsof dat niet genoeg was, moesten ze ook 

meemaken dat de boerderij waar ze woonden, afbrandde. Gelukkig is 

de boerderij weer herbouwd en hebben ze daar met heel veel plezier 

gewoond. 

Cor klaagde nooit, hoewel hij steeds meer in moest leveren. Zo heeft 

hij op haast rituele wijze afscheid genomen van zijn klarinet. De 

laatste tijd ging hij hard achteruit. Dankbaar was hij, dat hij in 

oktober zijn 80e verjaardag nog kon vieren. Maar nu was het op. Op 

28 februari is hij overleden. 

Op 4 maart hebben we afscheid genomen van hem in het 

crematorium van Hoorn, o.a. met woorden uit Prediker 3 dat voor 

alles in het leven een tijd is.  

 

Moge zijn nagedachtenis ons tot zegen zijn. 

                                                                            ds. Hanneke Borst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten: 

De volgende activiteiten staan op de agenda: 

 

Sacrale dansavonden: 30 maart  en 13 april     

Omdat de sacrale dansavond van 16 maart wegens ziekte is 

uitgevallen, is er nu op donderdagavond 13 april de 4de avond sacraal 

dansen ingepland. 

De avond van 30 maart is nu de 3de avond geworden.  

Aanvang van de avonden is 19.30 uur,  we dansen in de kerkzaal van 

de kerk van Hoogkarspel. 
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Wij vragen een bijdrage van € 5 per avond. Wilt u een keer komen 

meedoen? U bent van harte welkom! Danservaring is absoluut niet 

vereist. De avonden staan onder leiding van Marry Westerlaken.  

 

Seiderviering 

Voor de Seideravondviering in de kerk van Hoogkarspel met het 

traditionele Seidermaal op Witte Donderdag 6 april kunt u zich 

opgeven bij Tineke Hupkens. Graag via e-mail: 

tinekehupkens@gmail.com 

Margret Mathot (fluit) en Koos Teekens (orgel) zullen de avond 

muzikaal opluisteren.  

De kerkzaal is open vanaf 17.30 uur, aanvang van de viering is 18.00 

uur. 

Loes Siedenburg 

 

BERICHTEN UIT HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK 
 

Van de voorzitter, 

Ontmoetingsgesprekken 

e kunnen terug kijken op twee mooie en goed bezochte 

ontmoetingsgespreken in de herberg in een informele sfeer 

o.l.v. onze ds Henri. 

Er lagen foto’s op tafel waarvan we er twee mochten uitzoeken en 

vertellen waarom we voor die foto hadden gekozen. Er ontstonden 

geanimeerde gesprekken en zo leerden we elkaar weer op een andere 

manier kennen. De reacties waren ook heel positief. Volgend seizoen 

gaan we dit zeker herhalen. 

 

Passion Hoogkarspel 

n 2017 hebben we genoten van de opvoering van Passion 

Hoogkarspel. In 2020 zouden we dit herhalen maar helaas  gooide 

Corona een aantal jaren roet in het eten. Op dit moment lopen de 

voorbereidingen voor Passion Hoogkarspel 2023. Voor verdere info 

verwijs ik u naar het stukje van Wilma.  

W 

I 

mailto:tinekehupkens@gmail.com


 

8 

 

Pasen 

o zijn we op weg naar Pasen, We beginnen traditiegetrouw met 

de Seidermaaltijd op Witte Donderdag 6 april. Koos Teekens en 

Margaret Mathot verlenen muzikale medewerking.  

De avond begint om 17.30 uur. 

U kunt zich opgeven bij Tineke Hupkens, tel 06 40860984 of per e-

mail:  tinekehupkens@gmail.com. 

 

Op Goede Vrijdag 7 april is er een mooie viering in de Martinuskerk 

van Westwoud, aanvang 19.30 uur. Het thema is: ’Gebroken maar 

niet kapot’ In het Noorderlandhuis is op zaterdagmorgen om 10.00 

uur een Paasviering, voorgangers zijn ds Hanneke Borst en pastor 

Cor van der Spek. Het gemengd koor verleent muzikale 

medewerking. 

 

Op Eerste Paasdag is de Paasviering om 10.00 uur in de Protestantse 

Kerk van Hoogkarspel. Dit belooft een mooie viering te worden. 

Jeremy Hupkens de zoon van Richard en Sharon en ons bonus 

kleinkind zal worden gedoopt. Jeremy is onlangs 11 jaar geworden en 

hij heeft zelf aangegeven heel graag gedoopt te willen worden. Het is 

toch heel bijzonder dat een kind dit zelf aangeeft. Voorganger is ds 

Henri Frölich.. Kitchenwar zal de viering muzikaal ondersteunen. Het 

duo Welight was gevraagd, maar Els moet het een poosje heel rustig 

aan doen. Vanaf deze plaats wensen we haar veel sterkte en 

beterschap. 

 

Bezoek classis predikant 

p 22 februari heeft de kerkenraad een bezoek gehad van de 

classis predikant Noord-Holland ds Peter Verhoeff. Het is de 

bedoeling dat de classispredikant eenmaal per vier  jaar alle 

gemeentes in zijn/haar regio bezoekt. Peter bezoekt 170 gemeentes in 

Noord-Holland, ondanks de lockdowns is hem dat goed gelukt. U 

moet dit bezoek zien als de vraag ‘hoe gaat het met jullie’? Het was 

een fijn gesprek waarin we onze zorgen over de toekomst van de kerk 

konden delen. Een zorg die veel gemeentes met ons delen. Ook Peter 
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heeft daar geen oplossing voor maar het is een gegeven dat 168 van 

de 170 gemeentes dezelfde zorgen hebben en tegen dezelfde 

problemen aanlopen als wij. Volgend jaar gaat er door de classis 

gekeken worden of meer kunnen samenwerken zonder hun eigen 

identiteit te verliezen. Het is ook niet de bedoeling dat gemeentes 

gedwongen worden te fuseren. Het is juist heel belangrijk dat er een 

protestantse kerk in ieder dorp aanwezig blijft. De gemeentes 

Opperdoes en Medemblik zijn hier als eerste gemeentes in Noord-

Holland mee bezig, Natuurlijk gaan wij ook deze gesprekken aan. 

Vooruitlopend hierop hebben Jaap Klasen en ondergetekende 

binnenkort een kennismakingsgesprek met de gemeente Zuider-

Koggenland. Niet om al afspraken te maken maar gewoon om kennis 

te maken met elkaar. 

  

Bezinningsdag 

p vrijdag 17 maart had de kerkenraad haar jaarlijkse 

bezinningsdag. We doen dit vooral om meer inhoudelijk in een 

ongedwongen sfeer te praten met elkaar. Aan de hand van kaarten 

met kernwoorden ontstond er een geanimeerd gesprek. Uit de kaarten 

werden uiteindelijk vijf kernwoorden gevormd: 

verantwoordelijkheid, passie, hulpvaardigheid, verbondenheid en 

positiviteit. Hieruit bleek dat we nog steeds vertrouwen hebben in de 

toekomst van de kerk. Na de middag hebben we gesproken over onze 

zorg dat het  aantal kerkgangers op de zondagmorgen terugloopt. We 

hebben het voorstel van Els en Wilma besproken om vanaf 

1 januari 2024  eenmaal per maand i.p.v. een normale kerkdienst een 

andere vorm van kerk zijn te proberen. We gaan deze bijeenkomsten 

o.l.v. ds Henri houden op de tweede zondag van de maand, Er is een 

werkgroep benoemd om dit voorstel vorm te geven. Wilma schrijft 

hier elders in dit blad ook over. De werkgroep zal u over de 

vorderingen op de hoogte houden. We noemen dit project ‘Kerk in 

uitvoering’.  

                                                                                    Tineke Hupkens 
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Korte mededeling betreffende onze koster Margreet.  

n de vorige Klankbord schreef ik dat we hoopten dat Margreet nu 

weer beter zou zijn. Helaas is dat niet uitgekomen. Maar gelukkig 

gaat het wel de goede kant op. Ze kan wel wat lichte werkzaamheden 

verrichten, maar moet daarbij wel oppassen dat ze zich niet “vertilt” 

(letterlijk en figuurlijk). Intussen worden de kosterstaken 

waargenomen door een groepje enthousiaste vrijwilligers die zich 

met name met de zwaardere klussen bezighouden. 

We zullen moeten kijken wat we voor structurele maatregelen we 

moeten nemen om werkzaamheden lichter te maken of anders aan te 

pakken. 

Laten we hopen dat Margreet intussen de goede kant op blijft gaan. 

                                                      

                                                             Jaap Klasen, Kerkrentmeester 

 

DIACONIEUWS 

  

Duurzaamheid 

e diaconie is, naast de diaconale taken, ook voornemens om 

kennis in te zamelen over duurzaamheid. Ons kerkgebouw is 

hier en daar onderhevig aan slijtage, zoals defecte verlichting in de 

kerkzaal, lekke tuindeurramen etc. In de loop van de tijd zal e.e.a. 

vervangen moeten worden. En behoud en duurzaamheid van het 

gebouw is ook belangrijk voor een goede toekomst.  

  

  

Passion 

e Passion, een project van beide kerken, is in voorbereiding. De 

koren van de Laurentiuskerk doen allemaal mee. Vanuit onze 

kerk geeft Welight medewerking. Voor deze speciale gelegenheid 

worden Wilma en Els muzikaal bijgestaan door Jos en Frans. De 

Passion is op zaterdagavond 1 april om 20.30 uur in de 

Laurentiuskerk. Het wordt een bijzonder gebeuren waarin ook diaken 

Jules en dominee Henri een rol vervullen. De kinderen van de 
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vormselgroep hebben het kruis gemaakt. U bent van harte 

uitgenodigd. Toegang is gratis, (wel een vrijblijvende deurcollecte). 

  

  

Hulpvragen 

aast het ondersteunen van goede doelen willen we er ook zijn 

voor mensen die, om wat voor reden dan ook, hulpvragen 

hebben. We weten dat het moeilijk is hierom te vragen. Weet, dat we 

alle hulpvragen discreet en met zorg en aandacht behandelen. U kunt 

met een gerust hart een beroep doen op de diakenen. Wij helpen u 

graag.  

  

Hartelijke groet en goede Paasdagen gewenst namens de diakenen,   

                                  Els, Peter, Jaap en Wilma 

  

Kerk in uitvoering 

én van de nieuwe initiatieven die we samen hebben uitgewerkt 

tijdens de bezinningsdag, is een nieuwe invulling van samenzijn op 

de zondag. We kozen voor de naam: ‘Kerk in Uitvoering’. Het idee is 

om, in plaats van een kerkdienst op zondagochtend 10.00 uur, een 

bijeenkomst te laten plaatsvinden in de middag  om 14.00 uur, met 

voor ieder wat wils. We denken vooral aan muziek: zoals popmuziek, 

Nederlandstalig, gospel, Taizé, jazz, folk, klassiek, mantra’s etc. Het 

is de bedoeling om (ook jonge) muzikanten uit het dorp/de regio 

hierbij te betrekken. ‘Kerk in Uitvoering’ vindt elke tweede zondag 

van de maand plaats om 14.00 uur in plaats van 10.00 uur in de 

ochtend.  Deze middag-bijeenkomsten worden gekoppeld aan een 

thema. Dit alles in samenspraak met onze eigen predikant Henri 

Frölich. Tijdsduur ongeveer een uur, waarbij de muzikanten een 

eigen inbreng hebben, er zal ook ruimte zijn voor diepgang: waarom 

kiezen zij voor bepaalde nummers, wat raakt hen, welke (gevoels) 

waarde geven zij eraan. Het doel van ‘Kerk in Uitvoering’ is om de 

kerk levendig te houden, mensen uit dorp en regio iets te bieden, 

N 

E 



 

12 

 

eenzaamheid te verlichten, ruimte te scheppen voor ontmoeting. 

Muziek werkt helend, schept vreugde, raakt je, geeft hoop, maar 

vooral… muziek verbindt. Na afloop is er gelegenheid voor 

ontmoeting onder het genot van een drankje. In 2024 (2e zondag van 

januari om 14.00 uur) hopen we met ‘Kerk in Uitvoering’ te gaan 

starten.   

Werkgroep Kerk in Uitvoering: Ds. Henri, Peter, Wilma, Els 

Diaconie collecten 

  

6 april: Voedselbank 

p Witte donderdag houden wij tijdens de 

Seidermaaltijd een collecte, die bestemd is 

voor de Voedselbank. We weten allemaal dat de 

Voedselbank enorm voorziet in een behoefte. Helaas zijn steeds meer 

mensen genoodzaakt een beroep te doen op de Voedselbank. 

Onze bijdrage is dan ook broodnodig en komt velen ten goede. Uw 

bijdrage wordt dubbel op prijs gesteld. Inmiddels is het een traditie 

geworden dat de Diaconie het bedrag dat tijdens de Seidermaaltijd 

wordt ingezameld, zal verdubbelen. Dus… geef aan de Voedselbank. 

  

9 april: KIKA Kinderhulp sponsorloop (Run for KIKA) 

ichelle Cooper heeft al vijf marathons met KIKA mee mogen 

maken en voltooid. Een sponsorloop om geld in te zamelen 

voor KIKA. Haar laatste uitdaging is de Marathon van Boston te 

lopen. Het sponsorgeld komt ten goede aan KIKA Kinderhulp, die 

zich inzet voor onderzoek naar kinderkanker en het realiseren van 

verbeterde behandelingsmethoden. Michelle zet zich voor de volle 

100 % in om ervoor te zorgen dat kinderen met kanker een beter 

uitzicht krijgen op genezing en een beter leven in de nabije toekomst 

kunnen hebben. Onze steun d.m.v. een bijdrage wordt dan ook van 

harte aanbevolen om kinderen met kanker hoop te geven voor de 

toekomst. 
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 16 april: Huttendorp Hoogkarspel 

n de zomervakanties zetten vele vrijwilligers zich in, om gesteund 

door vele kinderhanden, een fantastisch Huttendorp te bouwen op 

de ijsbaan. Een ware happening voor alle kinderen van de 

basisscholen. Een actief gebeuren, waar heel veel plezier aan wordt 

beleefd en waarin de jeugd zich ten volle kan uitleven. Er wordt 

stevig getimmerd en samengewerkt om een prachtig huttendorp neer 

te zetten. Uniek in z’n soort, gemaakt voor en door kinderen, met 

steun van de vrijwilligers. Wij ondersteunen dit Huttendorp project 

van harte in deze collecte. 

  

23 april: Familie Obdam Mozambique 

rank en Sandra Obdam zetten zich in Mozambique in voor 

ontwikkelingswerk. Zij helpen mee en dragen bij aan 

verschillende projecten, om de arme bevolkingsgroepen bij te staan 

op allerlei gebied. Al enkele keren hebben zij in deze kerk over hun 

ervaringen en goede werk verteld en laten zien. Wij dragen hen een 

warm hart toe, door hen te ondersteunen met deze diaconiecollecte.  

  

14 mei: Vrienden van Nicolaas 

e Stichting Vrienden van Nicolaas is opgericht om de oudere 

medemens, die verblijft in het Nicolaas verpleeghuis in 

Lutjebroek, iets extra’s te kunnen bieden. Uw bijdrage komt ten 

goede aan het welzijn van de bewoners. Dit door leuke activiteiten te 

organiseren en hartverwarmende sociale contacten te bewerkstelligen 

ter bevordering van de levensvreugde van deze mensen. Medemensen 

die vaak al zoveel van lichaam en geest moeten inleveren. Uw 

bijdrage is van harte welkom. 

  

28 mei: Klimmen tegen MS 

p de flanken van de Mont Ventoux vindt jaarlijks Klimmen 

tegen MS plaats. Door deze berg met de fiets of lopend te 

beklimmen wordt er geld ingezameld tegen de ziekte MS. Een 

chronische ziekte die de zenuwen aantast. Ruim 25000 Nederlanders 

ervaren dagelijks de gevolgen van deze ziekte met een onzeker en 
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grillig verloop. Onderzoek is dan ook hard nodig om MS een halt toe 

te roepen. Komt u ook in beweging door een donatie te schenken aan 

Klimmen tegen MS? Hartelijk dank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERICHTEN UIT WESTWOUD-BINNENWIJZEND 
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Op de koffie bij dominee Henri  

l enige jaren zijn er tafelgesprekken 

op de woensdagochtend in het 

gastvrije Seniores Priores. Daarvoor is 

Westwoud in een drietal wijken verdeeld 

waarvan de bewoners (65 +) om de beurt 

voor één keer worden uitgenodigd met 

elkaar in gesprek te gaan. Dus niet per se 

geloofszaken, ook al wordt het gesprek geleid door dominee Henri.  

Om elkaar eens van een andere kant te leren kennen mogen mensen 

kiezen uit een dertigtal kunstzinnige en aansprekende foto’s die we 

op tafel uitspreiden.  

Afgelopen 15 maart was al weer de laatste keer. Het is verrassend 

hoe verschillend en geanimeerd die bijeenkomsten verlopen, de 

reacties zijn zeer positief. Volgende winter, heeft u weer een nieuwe 

kans om mee te doen en op deze uitnodiging in te gaan.  

 

Inspiratielunch  

Op 8 februari jl vond in de prachtig opgeknapte consistoriekamer van 

de PKN weer de jaarlijkse inspiratielunch plaats. De groep die zich al 

langer bezighoudt met de oecumenische themavieringen, werd 

uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over het jaarthema 

2023. Gekozen is voor het thema ‘Aan Tafel’. Heel toepasselijk 

omdat we letterlijk met elkaar aan tafel gingen en genoten van het 

heerlijks wat was meegebracht.   

 

We kregen de indruk dat er veel over dit thema is te ontdekken. Rond 

de tafel vind immers van alles plaats. De eettafel, de overlegtafel, de 

conferentietafel, de ronde tafel van koning Arthur… Niet alleen in 

onze eigen gezinnen maar ook landelijk en mondiaal is ruimte maken 

voor een ander een belangrijk thema. Er valt in de Bijbelverhalen 

veel over maaltijden en gastvrijheid te lezen. Wij lazen die zaterdag 

het altijd fascinerende verhaal van de Emmaüsgangers. We hopen dat 

er voldoende inspiratie is opgedaan om de voorbereidding van de 

komende oecumenische vieringen interessant te maken. U kunt het 

A 
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horen en meemaken. De 1e is op 29 april, het kleinkoor repeteert al 

het onderstaande lied.  

 

 

 Lied: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 

(Gezang388 uit het liedboek) 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

voor ieder van ons schoon water en brood, 

een veilige plek, een plaats om te schuilen, 

een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 

en ondanks de pijn: een plaats van 

vergeving,  

genadig begin van goddelijk recht. 

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 

een plaats om te zijn, een plaats om te worden 

getuige van Hem, een levend bewijs. 

Tekst: Shirly Munrray  Vertaling: René van Loenen 
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‘Gebroken maar niet kapot’ 7 april 2023 19.30u H. Martinuskerk 

Westwoud 

“There is a crack in everything, that's how the light gets in” zingt 

Leonard Cohen in zijn Anthem. 

 

n de muzikale oecumenische viering op Goede Vrijdag gaat de 

aandacht uit naar het lijdensverhaal van Jezus, dat is 

vanzelfsprekend. Toch proberen we in ook tot uiting te brengen, hoe 

in het donker het licht al gloort, door breuken en barsten heen:  het 

licht van Paasmorgen…Die belofte is Goede Vrijdag hoorbaar in de 

teksten en de muziek.  In alles zit immers een barst, zo komt het licht 

naar binnen! 

 

De groep Ramified met Boris Kalshoven, Frank Mol, Dirk van 

Kampen en Swen Broers, Jenta Schipper, Lennaert Boekweit en 

Andrea Malschaert, Wietse de Vries, het Westwouds Kleinkoor, Henri 

Fröhling en Hans Weenink verrassen je met hun keuze: van de 

Mattheuspassion naar De Diepte van S10.   

Het lijdensverhaal zal worden gelezen door Hannah van der Peet. 

Toegang vrij  - deurcollecte aanwezig 

                                                                                   Atie Boekweit 

 

VOOR U GELEZEN EN GESELECTEERD 
 

EEUWIGE ZALIGHEID Een verhaal 

 

en oude vrouw stond te strijken, toen haar de engel des doods 

verscheen en zei: 'Het is tijd. Kom! De vrouw antwoordde : 

'Goed, maar eerst moet ik de was strijken. Want wie moet dat anders 

doen? En ik moet koken, mijn dochter is naar haar werk, zij moet iets 

te eten hebben wanneer ze thuis komt. Dat zul je toch wel inzien?  De 

engel verdween. Een tijd later verscheen zij opnieuw. Hij ontmoette 

haar toen ze net haar huis verliet. 'Kom nu, zei hij, het is tijd'. De 

I 

E 
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vrouw antwoordde : 'Maar ik moet eerst naar het bejaardenhuis. Daar 

wacht een aantal mensen op me, die door hun familie zijn vergeten. 

Moet ik die soms in de steek laten?'                                                                                                                                   

De engel verdween wederom. 

Enige tijd later verscheen hij weer en zei: 'Het is tijd. Kom! ' De 

vrouw antwoordde: 'Ja, ik weet het, maar wie brengt mijn kleinkind 

naar de kleuterschool, wanneer ik er niet meer ben?'  

De engel zuchtte : 'Goed, ik zal wachten tot je kleinkind naar school 

kan gaan.'           

Enige tijd later zat de vrouw op een avond moe voor haar huis en 

dacht  'Eigenlijk zou nu de engel des doods kunnen komen. Na al 

mijn gezwoeg moet de eeuwige zaligheid toch heerlijk zijn.' De engel 

verscheen en de vrouw vroeg: 'Breng je me nu naar de eeuwige 

zaligheid?'  De engel vroeg op zijn beurt : 'En waar denk je dat je dat 

al die tijd al was?' 

Wat heeft dit verhaal ons te zeggen? Het leert ons dat de ware 

werkelijkheid altijd aanwezig is. Er is niets anders dan deze tijdloze 

dans die het leven binnen de evolutie uitvoert.  

 

Uit : Willigis Jäger, ELKE GOLF IS DE ZEE, Rotterdam 2003,  

                                 blz 190-191 

 

 

Wij zijn er als vertrouwenspersoon ook voor jou 

 

ijna dagelijks horen we over intimidatie en machtsmisbruik, ook 

in Nederland, bijvoorbeeld bij TV-programma’s, sportclubs, 

onderwijsinstellingen. Vaak spelen seksuele zaken en 

machtsverschillen een rol. Dit kan ook binnen de kerken 

plaatsvinden. Wij willen ons sterk maken voor een veilige gemeente 

en een gemeente zijn waar niet weggekeken wordt als dit soort zaken 

spelen. Wij willen luisteren naar mensen die zich onveilig voelen en 

hen waar nodig bij staan.  

Wij zijn Annet Wind (huisarts te Hoorn) en Henk Haandrikman 

(emeritus predikant te Enkhuizen). Wij zijn vanuit de Classis Noord-

B 
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Holland voor de Ring PKN-gemeenten regio Hoorn - Enkhuizen als 

vertrouwenspersonen aangesteld.  

 

                                           
 

Gemeenteleden kunnen bij ons terecht met vragen, vermoedens en 

meldingen. Wij kunnen bij vermoedens van misbruik binnen een 

gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Wij zullen met 

regelmaat aandacht vragen voor preventie van intimidatie en 

misbruik binnen de gemeenten.  

Dus: 

•Voel je je onveilig, gekleineerd, gediscrimineerd, ongewenst    

  seksueel benaderd? 

•Ken je situaties waarbij dit mogelijk speelt? 

Laat het ons weten. We zijn bereikbaar via mail: awwind@xs4all.nl 

en hghaandrikman@kpnplanet.nl. 

Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met alle informatie die ons ter 

ore komt. We handelen volgens het hiertoe opgestelde landelijke 

protocol voor vertrouwenspersonen (zie Veilige gemeente | 

Protestantse Kerk in Nederland). 

 



 

20 

 

Pasen 

 

Het heldere Licht zien 

dat zich losmaakt 

van zal het ooit misschien 

 

De warmte voelen 

van de bevestiging dat het kan: 

Tot leven komen 

zoals het groen dat uit de bomen breekt 

Tot bloei komen 

met alles waarmee je tot de wereld spreekt 

 

De beloning van de hoop  

dat je aan mag zwellen 

als een rivier van liefde 

en overstromen van vreugde 

 

De vervulling van het diep gekoesterde 

verlangen om bemind te worden 

om wie je in alle broosheid bent 

Om van betekenis te zijn 

en iets te betekenen voor een ander 

 

Getroffen worden door het besef 

dat het goed is zoals het is 

Dat de wezenlijke bron 

nooit uitgeput raakt noch vergaat 

De vredevolle blik bemerken 

waarmee wij elkaar kunnen verstaan 

en die zoveel ruimte laat voor een nieuw 

begin 

                            Esther Disveld, Uit: De kracht van kwetsbaarheid. 

                                         Tandem Felix, Wijchen, 2010.  OP2014 
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Jeugdig slachtoffer IS-bomaanslag zoekt veiligheid 

 

irkuk, 2015. De 15-jarige Rebin en een vriend worden getroffen 

door een bomaanslag. Beiden raken zwaargewond, Rebin aan 

zijn buik en rechterbeen. Hij heeft scherven in zijn hele lijf, ligt 8 

maanden in het ziekenhuis en zal nooit meer helemaal goed lopen.  

  

Rebin is Kakai. Een minderheidsgroep met een afwijkend geloof. Hij 

groeit op in een dorpje in Centraal-Irak. In 2014 valt IS het dorp aan. 

Het gezin vlucht net op tijd naar Kirkuk. Maar ook daar wordt vader 

bedreigd omdat hij Kakai is. Hij sluit zich aan bij de Koerdische 

troepen en vecht tegen IS. Zo blijft het gezin een doelwit, ook na de 

bomaanslag op Rebin. Die heeft bovendien nog medische zorg nodig, 

waarvoor er thuis geen geld is. Hij besluit te vluchten.  

  

De pijn blijft hels maar hij zet door en bereikt Griekenland. Vanaf 

daar mag hij naar Nederland. Als 17-jarige krijgt hij een vergunning 

voor een jaar. Daarna moet hij opnieuw asiel aanvragen. Maar de 

IND gelooft zijn verhaal niet en wijst het verzoek af. Rebin vecht dat 

besluit aan, tot aan de Raad van State, maar krijgt nul op het rekest. 

Ondertussen verzamelt hij bewijzen van zijn identiteit en zijn 

verhaal. Zijn doop als Kakai, de school waar hij naartoe ging. Zijn 

advocaat werkt nu aan een herhaalde asielaanvraag, Rebin zit in de 

opvang van INLIA in Emmen.  

 

Hij blijft positief. “Er zijn hier goede mensen. Ik heb onderdak. En ik 

heb mijn pleeggezin.” Een Syrisch gezin met vier kinderen, dat hij in 

Griekenland heeft ontmoet. Zij kwamen ook naar Nederland en 

wonen in Emmer-Compascuum. Bij hen vindt Rebin geborgenheid. 

Nu nog de veiligheid van een verblijfsvergunning. 

 

 

 

 

 

K 
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Nirmala 

 

p 5 februari j.l. heeft Nirmala een concert verzorgd in onze 

PKN. Vele bezoekers waren aanwezig in onze sfeervolle en 

welkome kerkzaal. 

Nirmala zong een aantal verstillende mantra’s die het hart binnen 

mochten komen. Het was een heerlijke, ontspannen middag met een 

warm, hier en daar ook meezingend publiek. De kleurrijke 

verlichting, verzorgd door Jorina van Ophem, bracht extra sfeer in 

het muzikale geheel. 

Voor herhaling vatbaar, was de reactie van de bezoekers. Fijn om te 

horen. Nirmala kijkt met een intens dankbaar gevoel op deze middag 

terug. Met dank dat we van de kerkzaal gebruik mochten maken. Op 

zondag 1 oktober om 15.00 uur verzorgd Nirmala een concert in de 

Pancrariuskerk. Entree is 15 euro. Iedereen is van harte welkom om 

dan weer heerlijk te luisteren naar meditatieve mantra’s.   

 

                                                                  Namasté namens Nirmala 

 

Pasen 

 

Het frisse groen op jonge twijgen, 

Een tere tak met bloesemknop. 

De natuur spreekt en zal niet zwijgen, 

De lente volgt de winter op. 

 

Pasen schenkt ons weer nieuw leven, 

Het oude is voorbij gegaan.  

Een licht wordt ons gegeven, 

Om in het donker op te staan. 

 

Pasen opent dichte deuren,  

een voorportaal is ons bereid. 

Een leven vol van lentekleuren, 

Een vleugje van de eeuwigheid. 

O 
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Kopij inleveren voor het volgende Klankbord: 

uiterlijk op zondag 14 mei 2023 
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: Margreet Kievit 

            Anemonenlaan 92, 1616 XT Hoogkarspel     tel. 06-19422730 

            koster@pkn-hoogkarspel-lutjeboek.nl     

            telefonisch bereikbaar tussen 10.00-17.00uur 

 

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 Prot. Gemeente Hoogkarspel  

                                                                   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. 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. 06-54700512 

              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. 06-54700512 

              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    
02 apr 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich, Palmpasen 

06 apr  18.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich,  

                                      Witte Donderdag, Seidermaaltijd,  

                 m.m.v. Margret Mathot  (fluit) en Koos Teekens (orgel) 

07 apr 19.30 uur Westwoud, H. Martinus Kerk,  

                                     Goede Vrijdag, ds Henri Frölich  

                                      en de oecumenische werkgroep   

08 apr 10.00 uur Noorderlandhuis  

                                      ds Hanneke Borst en pastor Cor van der Spek,  

                                      oecumenische Paasviering,  

                                      m.m.v het Gemengd Koor 

09 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, Paasviering,  

                                      Dopen van Jeremy Hupkens 

 m.m.v. Kitchenwar 

16 apr 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Cor van der Spek 

21 apr 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke Borst 

23 apr 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Cor van der Spek 

29 apr 19.00 uur Westwoud, PKN kerk, 

                                      oecumenische werkgroep 

 

04 mei 19.00 uur Hoogkarspel, Dodenherdenking 

05 mei 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper, 

                                      pastor Cor van der Spek 

07 mei 10.00 uur Westwoud, mevr. Ina Broekhuizen-Slot 

14 mei 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich,  

                                      m.m.v.   Kitchenware 

18 mei  Hemelvaartsdag, geen viering 

21 mei  Geen viering i.v.m. Kermis 

28 mei 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

                                      Pinksterviering 

 

02 jun 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper,  

                                      Wilma van Ophem 
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