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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. 

     

27 okt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Rudolf

  Kooiman 

01 nov 19.30 uur Hoogkarspel, meditatie-

  vesper, pastor Cor v.d. Spek 

03 nov 10.00 uur Westwoud, gedenken van 

   overledenen, ds Henri 

   Frölich 

10 nov 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw 

   Arja Kraal 

10 nov 19.30 uur Hoorn, Koepelkerk, Taizé- 

   viering 

17 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri

  Frölich, gedenken van  

overledenen, m.m.v. de 

Westfriese Cantorij 

21 nov 09.45 uur Noorderlandhuis, gedenken 

   overledenen, ds Hanneke 

   Borst en diaken Jules Post 

24 nov 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton 

   Heijboer 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 27 oktober is er een viering in de 

protestantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger is 

ds Rudolf Kooiman uit Hoorn. 

 

Lezing op 6 november 

Kijkend vanaf het doodse oppervlak van de maan 

kun je de opkomende 

aarde zien als een           

prachtige blauwwitte bol! 

Hiervan is door de astro-

naut William Anders een 

iconische foto gemaakt  

tijdens de Apollo 8 missie 

in 1968. De foto heet 

‘Earthrise’.  De foto        

confronteert ons zowel met de schoonheid van 

onze planeet als met haar kwetsbaarheid.  

 

 

De aarde is alles wat we hebben, ze is ons thuis. 

We zijn er voor verantwoordelijk. We hebben    

echter Ruimteschip Aarde in gevaar gebracht en 

we kunnen niet langer vluchten voor onze verant-

woordelijkheid. Het compleet nieuwe perspectief 

van waaruit deze foto ons de wereld laat zien, stelt     

bovendien vragen aan het geloof van velen.  

Met deze inleiding begint Dirk 

van de Glind zijn boek over 

volwassen geloven en denken. 

Hij doet in dit boek een oproep 

tot universele menselijkheid: 

dat we vanuit een ander       

perspectief over grenzen van 

nationaliteit, cultuur, ras,        

religie, geslacht en geaardheid 

heen leren kijken. Dat we elkaar in de eerste plaats 

als waardevolle medemensen zien en beseffen dat 

we deel uitmaken van iets dat zoveel groter is dan 

wijzelf en dat zowel om ontzag, om dankbaarheid 

als om zorg vraagt! 

Wat een prachtig uitgangspunt en hoe actueel      

vandaag met al die verschillende ontwikkelingen 

en zorgen in onze samenleving en in de wereld om 

ons heen. Om hierover geïnspireerd te worden en 

na te denken bent u 

van harte uitgenodigd 

om op woensdag 

avond 6 november, 

aanvang 20.00 uur in 

de protestantse kerk in 

Hoogkarspel te           

luisteren naar een        

lezing van Dirk van 

de Glind over deze 

onderwerpen. 

Inloop vanaf 19.30 uur. Koffie en thee staan klaar. 

Van harte welkom! 

Ds Henri Frölich 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

 

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


 


