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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 dec 10.00 uur Westwoud, ds Ineke van 

   Middendorp 

07 dec 19.00 uur Hoogkarspel, Wilma van 

  Ophem, meditatievesper 

09 dec 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton 

   Heijboer 

16 dec 11.00 uur Hoogkarspel, kerstzang- 

   viering, m.m.v. het 

   gelegenheidskoor 

23 dec 10.00 uur Hoogkarspel, ds Koos 

   Staat 

24 dec 19.00 uur Westwoud, RK Kerk, 

kinderkerstviering 

24 dec 22.00 uur Hoogkarspel, kerstnacht- 

viering, pastor Esther   

Jeunink  

   

Zondag 2 december 

Zondagmorgen 2 december om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Westwoud.  

De voorganger deze morgen is onze oud-              

predikante ds Ineke van Middendorp-Sonneveld. 

U bent van harte welkom! 

 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 7 december om 19.00 uur is er een 

meditatievesper in de protestantse kerk van        

Hoogkarspel. Deze vesper wordt geleid door 

Wilma van Ophem. 

 

Kerstzangviering 

Zondagmorgen 16 december bent u om 11.00 uur 

welkom bij de kerstzangviering in de                           

protestantse kerk van Hoogkarspel.                             

Het gelegenheidskoor o.l.v. dirigente Tineke 

Broers is hier al volop voor aan het oefenen.          

Traditiegetrouw bereidt de 

kerkenraad de viering          

inhoudelijk voor. 

 

 

Wees niet bang! 

Het kerstnummer van de Open Deur heeft als 

thema: Wees niet bang. In dit nummer vertellen 

vijf mensen hoe ze moed en vertrouwen kregen. 

En steeds opnieuw vinden. Hieronder vertelt een 

98-jarige man hoe hij zijn vrees overwon. 

 

‘Ik ben nu 98 jaar. Ik ben erg dankbaar voor mijn 

leven, dat alles toch goed is geweest. Als jonge-

man maakte ik de oorlog mee, ook het                 

bombardement van Rotterdam. In november 1944 

waren er razzia’s. Ze gingen langs de deuren, huis 

aan huis. Alle mannen tussen de 17 en 45 jaar oud 

moesten mee. Om twee dagen te werken,             

zogenaamd. Maar we werden naar Duitsland           

gebracht en dat heeft tot het volgend voorjaar        

geduurd. Ik kwam in Emden terecht. Daar kon ik 

de organist van de kerk vervangen, die was naar 

het front. Elke zondag liep ik uren naar de kerk, 

maar het was de moeite waard. De mensen waren 

erg lief. Het orgelspelen was een steun voor mij; 

ik had goede gesprekken met de dominee en kreeg 

lekker eten mee voor de mensen in de barakken. 

Thuis was ik opgegroeid met angst voor het        

laatste oordeel, zo’n sfeer van ‘ik ben een            

vreselijke zondaar, o wee’. Maar juist in de oorlog 

maakte ik mij daar los van. Door het werk van de 

theoloog Karl Barth leerde ik anders geloven. Je 

moet je vrees opzij zetten, je openstellen voor de 

waarheid dat God bij je is, wat er ook gebeurt. 

Daar kun je op vertrouwen. In Duitsland ervoer ik 

dat door de steun van mensen in de kerk. Ik put 

nog steeds moed uit die ervaringen. Natuurlijk heb 

ik wel eens twijfel, maar als ik aan het levende 

evangelie denk, dan verdwijnt de angst. Ik hoorde 

eens dat het zinnetje ‘vrees niet’ 365 keer in de 

bijbel voorkomt. En zo is het, voor elke dag voor 

heel je leven genoeg’.  

 
Opgetekend door Beate Roos 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

