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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. 

 

12 mei 14.30 uur Hoogkarspel, bevestiging-  

en intrede-viering van  

ds Henri Frölich 

16 mei 09.45 uur Noorderlandhuis,                    

   ds Hanneke Borst 

19 mei 10.00 uur Hoogkarspel, theater- 

            viering, Siep Rienstra 

26 mei 10.00 uur Hoogkarspel, Jerke de Vries 

02 juni 10.00 uur Westwoud, Mevrouw 

                                    Beatrix Jonker - Voort 

07 juni 19.00 uur        Hoogkarspel Meditatie- 

            vesper, o.l.v. Wilma van  

                                    Ophem     

09 juni 10.00 uur        Hoogkarspel, Pinksteren, 

                                    ds Marius Braamse, mmv 

                                    Bo de Myttenaere  

  

Intrede- en bevestigingsviering 

Zondagmiddag 12 mei om 14.30 uur zal ds Henri 

Frölich verbonden worden als predikant van de     

gemeenten Hoogkarspel-Lutjebroek en  

Westwoud - Binnenwijzend door ds Wilma               

Hartogsveld. Na de bevestiging neemt ds Frölich 

het woord en doet zijn intrede als predikant van 

onze gemeenten. Het thema van de dienst is 

‘Zachte Krachten’. 

Muzikale medewerking wordt verleend door              

Margret Mathot op fluit en Koos Teekens op            

orgel. 

Na afloop van de viering is er gelegenheid                  

ds Frölich en zijn vrouw en 

dochter te feliciteren onder het 

het genot van een hapje en een 

drankje. U bent welkom!  

 

 

Theaterdienst Jona zondag 19 mei   
Er is een journalist, je weet wel, iemand die elke dag 

iets in de krant moet schrijven. Soms is het heel leuk, 

soms is het ook verdrietig. 

 

Het gaat soms over het redden van een dier uit het  

water, dan weer een verdrietig iets als oorlog en over-

stromingen. 

 

Deze journalist wil vandaag een verhaal schrijven over 

VREDE. Dan gaat hij de geschiedenis boeken lezen en 

ontdekt dat er ook vroeger veel oorlog en ellende was. 

Maar dan…. 

Komt hij een verhaal tegen over een DUIF. 

En verhalen waarin een duif voorkomt, hebben altijd 

iets te maken met VREDE 

Zo is er ook een man, die DUIF heet. In de Bijbel 

noemen ze hem Jona . 

 

Luuk Klazinga en Siep Rienstra komen zondag 19 mei 

graag naar Hoogkarspel om het verhaal van DUIF te 

vertellen en te spelen. 

DUIF vertelt zijn verhaal over een vreemde opdracht, 

die hij eerst niet wilde doen. 

 

Komen jullie allemaal? 

Het wordt een mooi verhaal, met prachtige beelden en 

liedjes. Het wordt een kerkdienst voor jong en oud. 

Tot ziens op zondag 19 mei 

Luuk Klazinga  

Siep Rienstra 

Klaas Boonstra (organist) 

 

Dat een nieuwe wereld komen zal 

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 binnen. 

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 

  

                                                   Met vriendelijke groeten, 

                                Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
                                    

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

