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Predikant: vacant 
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Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730, 
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Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel 

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of  0637229429 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 

De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap 

die open staat voor iedereen. Een ieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd          

worden. 

    

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 

12 aug 10.00 uur Hoogkarspel,  

de heer Van Lenten 

16 aug 09.45 uur Noorderlandhuis, pastor 

   Cor van der Spek 

19 aug 10.00 uur Hoogkarspel,   

   pastor Esther Jeunink 

26 aug 10.00 uur Hoogkarspel,  

de heer Jerke de Vries 

02 sep 10.00 uur Westwoud,   

Ina Broekhuizen-Slot 

07 sep 19.00 uur  Hoogkarspel, meditatie- 

   vesper, Wilma van Ophem 

09 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ziekenzondag, 

   ds Jantina de Ruiter 

 

Komende zondag 

In de viering van zondagmorgen 22 juli zal Jaap 

Klasen als kerkrentmeester worden bevestigd.   

Pastor Piet Meijer is dan de voorganger. Het thema 

is ‘gaven’. 

 

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen om 09.45 uur is er in het         

Noorderlandhuis een viering. Pastor Cor van de 

Spek is de voorganger. Het thema is: ‘de stilte  

aandurven’. Bijna nergens is meer stilte. Het lijkt 

wel of de huidige samenleving bang is voor de 

stilte, de rust. Vandaag worden we net als de leer-

lingen van Jezus erop gewezen dat het goed is de 

stilte aan te durven, even weg uit de hectiek van      

alledag.  

 

 

 

Uiensoep 

Bij de voordeur merk ik het al. In de jaren dat ik in 

het hospice werk, ben ik gewend geraakt aan de   

typische geurmelange van dit huis. Maar nu ruikt 

het anders. Ziltig, warm, zoet. De vrijwilligster die 

me open gedaan heeft, ziet me snuffelen en lacht. 

‘Uiensoep voor de mevrouw op kamer vier.’ 

De bewoonster van kamer vier is getrouwd met een 

echte Breton. ‘Nee, geen Fransman’, legt ze uit.      

‘Je moet Bretagne vergelijken met Friesland. Een 

Fries is ook geen Nederlander. Eigen gebruiken, en 

eigen taal.’ En een eigen keuken. De man – type 

ruwe bolster, blanke pit – kan koken als geen           

ander. Of hij nog iets voor haar kon maken, had hij 

gevraagd. Ze kreeg eigenlijk niets meer door haar 

keel, maar ja, hij wilde haar nog zo graag wat         

geven. ‘Doe maar je uiensoep’, had ze gezegd.  

De pan staat in de keuken op het fornuis. ‘Doe mij 

open, doe mij open’, roept hij mij toe. Als ik het 

deksel oplicht, zie ik een volle, gouden soep. De 

heerlijkste aroma’s prikkelen mijn neus en het       

water loopt mij in de mond. ‘Hij heeft voor een 

weeshuis gekookt’, zegt de vrijwilligster terwijl ze 

een kom pakt. ‘Wil je een beetje?’ Zoiets heb ik 

nog nooit geproefd. Ik hoef er geen moment aan te 

twijfelen: deze soep is met veel liefde gemaakt. 

Hoeveel tranen zou hij vergoten hebben bij het 

snijden van de uien? 
 

 
Marga Haas 

Open Deur juli/augustus 2018 

 

 
 

 

Wij wensen u een mooie zomer! 

Met vriendelijke groeten, 

         Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

