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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. 

     

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 

01 dec 10.00 uur Westwoud, ds Luuk van 

   Loo 

06 dec 19.30 uur Hoogkarspel, meditatie- 

   vesper, Wilma van Ophem 

08 dec 10.00 uur  Hoogkarspel, ds Henri 

   Frölich 

15 dec 16.30 uur Hoogkarspel, kerstzang- 

   viering m.m.v. de kerken- 

   raad en het gelegenheids- 

   koor 

 

Komende zondag 

In november wordt op vele plekken en momenten 

gedacht aan de mensen die het afgelopen jaar zijn 

overleden. Op zondag 17 november, bijna aan het 

eind van het kerkelijk jaar, willen we dat ook doen 

in de protestantse kerk van Hoogkarspel. Voor 

elk overleden gemeentelid wordt een kaars             

aangestoken. Daarnaast kunnen de bezoekers ook 

zelf een kaarsje aansteken ter herinnering aan   

dierbaren die we missen. We staan stil bij de  

mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. We 

staan stil bij de nabestaanden, hen die een dierbare 

vader, moeder, man of vrouw moeten missen. Die 

verder moeten met een lege plaats aan hun zij. Een 

gedicht verwoordt het zo: 
 

 

 

 

 

 

Met eerbied gedenken wij onze doden. 

Wij danken voor hun leven. 

Mens waren zij, schepping naar Gods beeld. 

Uniek waren deze mensen; 

met eerbied gedenken wij wie zij waren voor ons. 

Hen te moeten missen valt ons zwaar. 

Mens waren zij, te midden van ons, 

onvervangbaar blijven zij. 

Met droefheid gedenken wij hun lijden en het onze, 

hun en ons verdriet. 

In onze liefde leven zij verder; 

mens blijven zij in onze herinnering. 

In onze hoop wonen zij bij U, veilig en beschut. 

Want hoop is vuur dat wil branden, 

zelfs als het uitgedoofd wordt. 

Hoop is de drang om een zin te vinden in het zinloze 

en om de waarheid te ontdekken te midden van de 

schijn. 

Hoop is het zaad van het licht, 

dat verborgen ligt in de duisternis, 

wie toekomst heeft kan hopen, 

wie hoopt heeft toekomst. 

 

We branden in de dienst op 

17 november een kaars om-

dat de mensen die zijn over-

leden in gedachten nog bij 

ons zijn. De kaars als teken 

dat we hoop en troost zoeken 

bij elkaar en bij God. In leven en in dood zijn we 

verbonden met de Eeuwige. Het levenslicht dat 

straalde op Pasen mag ons omringen, onze                 

gezichten verlichten en onze harten bemoedigen.  

We hopen 17 november op een gezegende dienst. 

 
Ds Henri Frölich 

 

Filmmiddag 

Vrijdagmiddag 22 november om 14.30 uur              

vertonen we weer een film in de herberg. De film 

speelt zich af in Mongolië. Om de kosten te         

dekken vragen we een bijdrage van 5 euro per            

persoon. U bent van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg  
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