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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. 

 

28 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Liesbeth 

   Baars 

04 mei 19.00 uur Hoogkarspel, 

Dodenherdenking,  

oecumenische werkgroep  

05 mei 10.00 uur Westwoud, mevrouw 

   Ina Broekhuijzen 

12 mei 14.30 uur Hoogkarspel, bevestiging-  

en intrede- viering van  

ds Henri Frölich 

16 mei 09.45 uur Noorderlandhuis,                    

   ds Henri Frölich 

19 mei 10.00 uur Hoogkarspel, theater- 

   viering, Siep Rienstra 

  

Komende zondag 

Zondagmorgen 28 april om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

Voorganger is ds Liesbeth Baars. 

Ds Baars is o.a. predikant geweest in Vrijburg, een 

vrijzinnige geloofsgemeenschap in Amsterdam.  

Zij is een goede bekende van ds Henri Frölich.  

 

Intrede- en bevestigingsviering 

Zondagmiddag 12 mei om 14.30 uur zal ds Henri 

Frölich bevestigd worden als predikant van de     

gemeenten Hoogkarspel-Lutjebroek en  

Westwoud - Binnenwijzend door ds Wilma               

Hartogsveld.  

Muzikale medewerking wordt verleend door              

Margret Mathot op fluit en Koos Teekens op            

orgel. 

Na afloop van de viering is er gelegenheid                  

ds Frölich te feliciteren 

onder het genot van een 

hapje en een drankje. 

 

 

 

 

 

Dodenherdenking 

Zaterdagavond 4 mei om 19.00 uur is er in                

samenwerking met de gemeente Drechterland een 

oecumenische dodenherdenking in de protestantse 

kerk. Het thema is: In vrijheid kiezen. 

De heer Paul Besseling, een van de auteurs van 

het boek Scholier in de Hongerwinter leest een 

stukje uit dit boek. 

In de hongerwinter heeft pater Winkeler zich           

ingespannen om een aantal Haagse scholieren, die 

voor honger en bombardementen op de vlucht  

gingen, onder te brengen in West-Friesland. Een 

van hen, Pim, vond onderdak bij de familie            

Wagemaker in Hoogkarspel.  

 

Verdere informatie over deze viering vindt u in 

deze Rotonde op de gezamenlijke pagina van de 

beide kerken. 

 

 

Dat een nieuwe wereld komen zal 

waar brood genoeg en water stroomt voor allen. 

Daar bouwen wij veilige buurten 

wonen dooreen in wijken van vrede 

In schaduw van bomen. 

Geen kinderen zullen daar sterven 

oude mensen maken hun dagen vol 

en jonge mensen zullen daar pas 

op hun honderdste sterven. 

Wij zullen niet voor de leegte zwoegen, 

geen kinderen baren voor de verschrikking. 

De wolf en het lam zullen weiden tezamen: 

wij leren de oorlog af. 

Dat een nieuwe wereld komen zal 

waar brood genoeg en water stroomt voor allen 

 
Huub Oosterhuis 

Uit: Zangen van zoeken en zien, 2015 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
 

 
 

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

