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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. 

     

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 

19 dec 10.00 uur Noorderlandhuis, oec. 

   kerstviering, ds Hanneke 

   Borst en pastor Jules Post 

22 dec 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri 

   Frölich 

24 dec 19.00 uur Westwoud, RK kerk, 

   kinderkerstfeest, 

   oecumenische werkgroep 

24 dec 22.00 uur Hoogkarspel, kerstnacht- 

   viering, ds Henri Frölich 

   m.m.v. het Hoorns 

   Byzantijns Mannenkoor 

 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 6 december om 19.30 uur is er een 

meditatievesper in de Herberg van de protestantse 

kerk. Wilma van Ophem leidt de vesper. 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 8 december om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

Voorganger is ds Henri Frölich. 

Tineke Hupkens zal in deze viering herbevestigd 

worden als ouderling van onze kerkenraad. 
 

Kerstzangdienst 

Zondagmiddag 15 december om 16.30 uur is er 

een kerstzangdienst. Het gelegenheidskoor o.l.v. 

dirigente Tineke Broers repeteert momenteel op 

donderdagmiddag mooie stukken in.   

In deze viering zingen we ook met elkaar bekende 

kerstliederen. Er zullen door de kerkenraad             

 

teksten en gedichten worden voorgelezen.  

Wilma van Ophem vertelt een West-Fries  

kerstverhaal. 

Kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom! 

 

Pompoensoep 

Ik heb een wijze buurvrouw. 

Ik kom binnen met wat soep in een bakje. Een 

restje dat verdeeld over ons vieren niets voorstelt, 

maar voor haar voldoende is als volledige              

maaltijd. ‘Pompoen! Dat is lang gleden’, verzucht 

ze. ‘Heerlijk. Wil je het even in de koelkast zetten? 

Thee?’ 

Als ik ons thee heb ingeschonken, vraagt ze wat er 

vandaag op mijn programma staat. Ik kijk          

moeilijk. ‘Een column schrijven over toewijding.’  

Haar wenkbrauwen gaan omhoog. ‘Ja, hemel! 

Wie kan dat nou’, zeg ik. ‘Die totale overgave aan 

iets of iemand. Altijd maar klaar staan voor je 

zieke partner. Bergen verzetten voor een politiek 

ideaal. Ik word al moe bij het idee!’ 

Een tijdje is het stil. ‘ken je in je eigen omgeving 

mensen die je toegewijd zou noemen?’ vraagt 

buurvrouw uiteindelijk. 

Kijk, dat noem ik nou wijs. Het begint meteen te 

stromen. ‘De vioolbouwer! Hoe die werkt. Zo met 

volledige aandacht en al zijn energie gericht op 

dat ene instrument dat hij in handen heeft. O, een 

paar vrijwilligers in het hospice, ik zie ze zo voor 

me. Al is het een blaadje met een kopje koffie, je 

ziet dat ze hun hart erin leggen. En…eh…je   

buurman is een toegewijde vader.’ Ik glimlach als 

ik terugdenk aan daarnet. Ik zwaaide manlief en 

zoon uit, ze gingen samen mountainbiken. Die blik 

in zijn ogen. Een toegewijde vader, inderdaad. 

‘het zit hem misschien niet in hele grote dingen’, 

zegt buurvrouw. ‘Het is mijn ervaring en ik geef 

hem voor beter, maar dát’, en ze wijst op de     

koelkastdeur, waarachter het tupperware-bakje 

staat, ‘dát is ook toewijding.’   
Marga Haas 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg  
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