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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. 

    

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 J, de Ruiter en pastor    

M. Vet 

15 sep 10.00 uur Hoogkarspel, Laurentius-

kerk, oecumenische  

Vredesviering 

  20 sep 09.45 uur Noorderlandhuis, pastor 

   Cor van der Spek 

23 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marius 

   Braamse, Startzondag 

 

Komende zondag 

Op zondag 2 september is er een viering in West-

woud. Voorganger is mevrouw Ina  Broekhuizen-

Slot.  

Na de viering, tijdens de koffie, zal er in de            

consistorieruimte een powerpointpresentatie 

draaien over de verbouwing van de kerk. Foto’s 

van voor en na de verbouwing zullen worden          

gepresenteerd. De powerpoint is gemaakt door 

Sipke de Vries, die ook in de bouwcommissie zat. 

 

Meditatievesper 

Op vrijdagavond 7 september om19.00 uur is er de 

eerste meditatievesper van het nieuwe seizoen. 

Voorganger is deze keer Wilma van Ophem. 

Tijdens de vesper zitten we bij elkaar in een kring, 

achterin de kerk. In het midden brandt een kaars.  

Rondom de kaars plaatst wie dat wil een kaarsje. 

We kunnen wel of niet hierbij een wens of              

gedachte uitspreken. We luisteren naar muziek en 

er zijn momenten van stilte. De voorganger spreekt 

een korte gedachte uit. Na afloop drinken we met           

elkaar een kopje thee of koffie. De bijeenkomst 

duurt een uurtje. Het zijn inspirerende bijeen-      

komsten. U bent van harte welkom! 

 

Ziekenzondag 

Zondagmorgen 9 september om 10.00 uur vieren 

we in oecumenisch verband de jaarlijkse                   

ziekenzondag. 

Het thema is: ‘er zijn voor elkaar’.  

De beide kerken hebben samen een mooie viering 

voorbereid. Het gemengd koor o.l.v. dirigente Gré  

Burgmeijer verleent muzikale medewering.  

Voorgangers zijn ds Jantia de Ruiter uit Enkhuizen 

en pastor Mariet Vet. 

 

Heilige woede 

Er was een een aardige draak. Niet alle draken zijn 

aardig, maar deze wel. Op een dag kwam er een 

ridder voorbij. Hij wilde de draak verslaan. Dat 

doen ridders  

namelijk. Met 

deze ridder was 

het slecht          

pruimen eten. 

Hij was altijd 

boos, om niet te 

zeggen woedend, op alles en iedereen en vooral op 

draken. Vandaar dat de ridder de aardige draak 

aanviel. Maar de draak kon aardig vechten. De 

ridder had hem er na drie dagen nog niet onder. 

Daarom gingen ze maar eens praten. De draak 

vroeg de ridder of zijn woede niet wat minder kon. 

De ridder antwoordde dat het nu eenmaal in zijn 

aard zat. ‘Heb je ook heilige woede?’ vroeg de 

draak. De ridder wilde weten wat dat was. ‘Met 

heilige woede’, vertelde draak, ‘kun je draken van 

mensen verslaan, zoals nare bazen die hun        

knechten slecht behandelen of koningen die het 

volk uitbuiten.’ Dat leek de ridder wel wat.        

Sindsdien richt hij zich met heilige woede tegen 

draken van mensen. 
Stephan de Jong 

Predikant protestantse gemeente Oudemirdum 

Redactie lid Open Deur 
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Met vriendelijke groeten, 

         Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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