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De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap 

die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd     

worden. 

 

05 apr 19.00 uur Hoogkarspel, meditatie- 

   vesper, Cor v.d. Spek 

07 apr 10.00 uur Westwoud, PKN Kerk,  

ds Ineke van Middendorp 

14 apr 10.00 uur Westwoud, RK kerk, 

  Palmpasen,  mevrouw Arja  

Kraal en de oecumenische 

werkgroep 

18 apr 18.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton 

    Heijboer, Seiderviering 

19 apr 19.00 uur Westwoud, PKN kerk, 

   Goede Vrijdagvesper 

20 apr 10.00 uur Noorderlandhuis,  

oecumenische Paas- 

   viering, ds Hanneke Borst 

en pastor Mariet Vet 

21 apr 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton 

   Heijboer, Paasviering 

 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 5 april om 19.00 uur is er een       

meditatievesper in de Herberg van de Protestantse 

kerk van Hoogkarspel. Het thema is: ‘op adem  

komen’. 

In Exodus 23: 10-12 staat: Zes jaar kunt u uw land 

inzaaien en de opbrengst oogsten. Maar tijdens 

het zevende jaar moet u het niet bebouwen en het 

braak laten liggen. Dan kunnen de behoeftigen 

van uw volk ervan eten. Wat zij overlaten is voor 

de dieren die in het wild leven. Dat geldt ook voor 

uw wijngaard en uw olijftuin. Zes dagen kunt u 

werken, maar op de zevende dag moet u het werk 

laten liggen. Dan kunnen ook uw rund en uw ezel 

rusten, en kunnen de kinderen van uw slavin en de 

vreemdelingen op adem komen. 

Zonder eten kan een mens best een paar weken 

overleven. Zonder water hooguit een paar dagen. 

Maar zonder lucht kan een gemiddeld mens het 

niet langer dan enkele minuten volhouden.                                   

 

 

Ademen houdt ons in leven, tot we onze laatste 

adem uitblazen. 

Ademhalen is onze levensbehoefte nummer één. 

We hoeven daar niet eens over na te denken en dat 

is maar goed ook, anders zouden we aan gewoon 

leven niet toekomen. Ons lichaam regelt dat         

buiten ons bewustzijn om. 

Ademhalen heeft daarbij een psychologische kant: 

het gevoel vrij te kunnen ademen heeft ook te            

maken met bevrijd worden van onredelijke lasten, 

van te veel verplichtingen, werkstress. Maar  

misschien nog het meest van de wurggreep van de 

sociale media.                     (Cor van der Spek) 

 

Seiderviering 

Donderdagavond 18 april om 18.00 bent u  

welkom bij de Seidermaal-

tijd. U kunt zich voor deze 

avond opgeven tot en met         

maandag 15 april bij         

Tineke Hupkens (T. 

753817) of bij Loes                   

Siedenburg (T. 562601). 

 

Jezus en de verzekeringsman 

Een meneer loopt de kerk in. Hij verdient zijn geld 

met het verkopen van verzekeringen. Bij een         

afbeelding van Jezus aan het Kruis blijft hij staan. 

‘Ik denk dat u wel een begrafenisverzekering kunt 

gebruiken.’ Jezus vraagt of hij zich kan verzekeren 

voor een graf voor drie dagen. De verzekerings-

man schudt het hoofd. Een verzekering voor een 

graf van tien jaar behoort wel tot de mogelijk-           

heden. Jezus houdt voet bij stuk: ‘een graf voor 

drie dagen.’ De verzekeringsman zegt dat het echt 

niet kan. Hij weet waarover hij praat. Hij is een 

vakman. Jezus ziet af van de verzekering.                          

Teleurgesteld gaat der man heen. Opgewekt kijkt 

Jezus hem na. Een verkoper van begrafenis-          

verzekeringen kan niet zo goed uit de voeten met 

opgewekte mensen.                          (Stephan de Jong) 
 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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