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De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap 

die open staat voor iedereen. Een ieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd          

worden. 

    

08 juli 10.00 uur         Hoogkarspel, de heer Jerke  

                                    de Vries 

15 juli 10.00 uur         Hoogkarspel, pastor Ton  

                                    Heijboer 

19 juli 09.45 uur Noorderlandhuis, pastor Cor         

                                    van der Spek 

22 juli 10.00 uur Hoogkarspel, pastor 

 Piet Meijer 

28 juli 19.00 uur Westwoud, pastorietuin RK 

Kerk, oecumenische viering 

05 aug 10.00 uur Westwoud, PKN Kerk, 

 ds Bas Seelemeijer 

  

Afgelopen zondag 

Wat is de protestantse kerk van Westwoud-              

Binnenwijzend mooi gerenoveerd! Dat konden we 

de afgelopen zondag zien toen er na een lange tijd 

weer een viering in deze kerk werd gehouden. Een 

mooie houten vloer, frisse kleuren op kozijnen en 

deuren, de muren strak gestuct en warmtelampen 

aan het plafond.  

De eerste zondag van september zal de kerk            

officieel feestelijk worden heropend. 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 8 juli om 10.00 uur is er een               

viering in de PKN Kerk Hoogkarspel. Voorganger 

is de heer Jerke de Vries. 

 

Nieuwe kerkrentmeester 

In de viering van zondagmorgen 22 juli zal Jaap 

Klasen als kerkrentmeester worden bevestigd.   

Pastor Piet Meijer is dan de voorganger. 

  

Geuren 

De Open Deur is de maand juli-augustus gewijd 

aan geuren. In de bijbel worden vele geuren              

genoemd. Hieronder volgt een kleine selectie: 

 

 

 
Feestelijke geur 

Genoemd in Prediker (9:8) als manier om het leven 

glans te geven. Aan dierlijk vet werden, na bewerking 

met melk of honing, geurige bloemblaadjes toegevoegd. 

In kleine albasten kruiken werd deze zalf bewaard voor 

bijzondere dagen De Prediker pleit ervoor om elke dag 

als bijzonder te zien. 

 

Hooglied 

Alles geurt in dit boekje over twee verliefde mensen. 

Tegen wat ze bij elkaar opsnuiven, kan geen parfum, 

kostbaar kruid of balsem op. Volgens de mysticus         

Johannes van ’t Kruis gaat het niet om twee mensen, 

maar om de ziel die zich als een geurend bloembed 

opent voor Christus. 

 

Mirre 

Mirre is genoemd naar zijn geur: het betekent ‘bitter’. 

Die geur maakt dat mirre symbool staat voor het lijden 

en de dood van Christus. Leuk kraamcadeautje dus van 

de wijzen uit het Oosten! Nicodemus neemt een rijke 

hoeveelheid mirre mee om Jezus’ lichaam na zijn dood 

te balsemen. 

 

Wierook 

Wierook is de hars van de wierookboom; die beschermt 

zich met deze geur tegen insecten. In de kerk staat            

wierook symbool voor het ten hemel opstijgende gebed. 

Maar er was nog een reden om het te branden: tegen de 

‘rijke stinkerds’ die begraven lagen in de kerk. De          

wierook maskeerde de lijklucht prima. 

 

Wijzelf 

Verrassing! Wij mensen zijn zelf een bijbelse geur. 

‘God verspreidt door ons de kennis over hem als een 

aangename geur. Wij zijn [namelijk] als de wierook die 

Christus brandt voor God.’ (2 Korintiërs:14-15) 

 

Zwavel 

Wij associëren het waarschijnlijk eerder met lucifers, 

maar laat een middeleeuwer zwavel ruiken en hij denkt 

dat de duivel in de buurt is. Ook de toorn Gods geurt 

hiernaar – denk aan de steden Sodom en Gomorra. Toch 

heeft zwavel ook een positieve kant: het zuivert. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

         Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/

