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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. 

     

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 

29 dec   Geen viering 

31 dec 19.00 uur Westwoud, PKNkerk, 

   vesper oecumenische  

   werkgroep 

03 jan 19.30 uur Hoogkarspel, pastor 

   Cor van der Spek, 

   Meditatievesper 

05 jan 10.00 uur Westwoud, ds Henri 

   Frölich 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 22 december om 10.00 uur is er 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

Voorganger is ds Henri Frölich.  

De liederen van de viering worden begeleid door 

ds Henri op de dwarsfluit! 

 

Kerstnachtdienst 24 december  

De verhalen rond kerst zijn verhalen van hoop, 

verwachting en nieuw begin. De kersttijd is een 

tijd van uitzien naar licht, zoeken, bezinning. Uit 

het evangelie klinkt bijvoorbeeld de stem van    

Johannes om de weg te volgen die door de       

Schepper in onszelf is gelegd, als een rechte weg 

die voert naar mensen zonder er tegenop te lopen, 

zonder allerlei hobbelige paden en zijwegen waar-

heen we steeds gestuurd worden. De weg van  

 

 

Hem die onze oorsprong en ook onze bestemming 

is, is recht en duidelijk. Hoe is die weg te vinden 

en waar? ‘Kom tot rust en keer in jezelf’, zegt het 

evangelie. Zou het dan zo eenvoudig zijn? Die 

route naar een zinvolle invulling van je leven vind 

je niet daarbuiten, maar in jezelf van waaruit je 

naar God en medemens wordt verwezen als je 

wacht en uitkijkt naar het opkomend licht, als je 

met een woordeloos gebed uitkijkt naar uitkomst 

uit problemen, als je jezelf openstelt voor Gods 

werk in het diepste van je hart. Om goede keuzes 

te maken, daar heb je licht voor nodig. Er zijn 

mensen die je een beetje licht kunnen geven. De 

verhalen over Jezus en zijn geestverwanten      

verwijzen naar het grote licht, naar God zelf. En 

God zelf, het goede, de liefde zit gelukkig ook in 

onszelf. En over dat grote licht gaat het ook in de 

kerstnachtviering in de kerk van Hoogkarspel. 

Daar vieren we kerst: feest van een kind dat       

geboren wordt, van een nieuw bestaan, een nieuw 

begin. Ieder nieuwgeboren kind brengt toekomst 

met zich mee: licht dat opkomt in het donker, licht 

dat fel doorbreekt of heel voorzichtig; licht dat         

verwondering wekt. Het wordt deze kerstnacht een 

bijzondere viering waarin het Hoorns Byzantijns 

Mannenkoor meewerkt. Zij zingen prachtige 

(kerst)liederen uit hun liturgische repertoire van 

de Russisch-orthodoxe kerk. Na afloop drinken we 

gezellig een glaasje glühwein of warme chocola-

demelk. Van harte welkom dus! 
Ds Henri Frölich 

 

Meditatievesper 

We beginnen het nieuwe jaar met een meditatie-

vesper op vrijdagavond 3 januari om 19.30 uur in 

de herberg van de protestantse kerk. De vesper 

wordt geleid door pastor Cor van der Spek. Het 

thema is: ‘gelukkig ouder en nieuwer worden’. 

 
 

Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig 

nieuwjaar! 

  
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg  
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