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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 jan 10.00 uur  Hoogkarspel, Jerke de Vries 

16 jan 09.45 uur  Noorderlandhuis, oecumenische

       viering, ds Hanneke Borst 

19 jan 10.00 uur  Hoogkarspel, ds Tineke van 

       Lente 

26 jan 10.00 uur  Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

        Heilig Avondmaal, m.m.v. Bo 

       de Myttenaere op piano 

02 feb 10.00 uur  Westwoud, ds Hanneke Borst 

09 feb 10.00 uur  Hoogkarspel, Wilma van  

                  Ophem, meditatievesper in de 

       Herberg   

 
Komende zondag 

Zondagmorgen 12 januari om 10.00 uur is er een          

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel.           

Voorganger is Jerke de Vries. 

 

Filmmiddag 

Vrijdagmiddag 17 januari is er een filmmiddag in de 

Herberg van de protestantse kerk. Vanwege onze       

beperkte licentierechten kunnen we helaas niet de titel 

van de film publiceren.  

Wilt u weten wat er vertoond wordt, neemt u dan even 

contact op met Loes: 0640022451. 

De film begint om 14.30 uur. 

 
 

De ziel 

Het tijdschrift De Open Deur van deze maand 

is gewijd aan de ziel. Graag willen wij u enkele            

gedachten uit dit nummer meegeven.  

 

Al weet niemand waar de ziel zit en ook niet wat het 

precies is, we kunnen niet zonder, lijkt het wel.  

 

Als de ziel weg is ontbreekt er iets wezenlijks, iets wat 

levend maakt. 

Voor filosoof Victor Kal is de ziel ‘het ademen van het 

hart’, je inspiratie. En: de ziel duidt niet aan wie je 

bent, maar wat je wordt, telkens opnieuw. Alle reden 

om op zoek te gaan naar die ziel, telkens opnieuw. 

 

De oude Egyptenaren meenden dat de menselijke ziel 

uit wel vijf delen bestond. Het voert te ver om deze               

delen uitgebreid te bespreken, ook al omdat ze zelfs 

door egyptologen nauwelijks begrepen worden. Het 

meest tot de verbeelding sprekende deel was de ‘ba’: 

dat wat iemand uniek maakt, iemands persoonlijkheid 

zeg maar. Hij werd voorgesteld als een vogel met een  

mensenhoofd. Deze ‘zielevogel’ zou zich volgens het 

geloof van de Egyptenaren na de dood los maken van 

het lichaam en naar het hiernamaals vliegen. 

Hoe denken we vandaag de dag over de ziel” Is de ziel 

een illusie? Bestaan mensen alleen uit materie?             

Filosoof Gerard Visser vroeg in een discussie over de 

ziel aan een natuurkundige: ‘Deelt u uw bed met uw 

vrouw Marjolein of met een zak moleculen?’ Intuïtief 

voelen mensen aan dat een mens meer is dan een zak 

moleculen. De ziel is weliswaar onkenbaar, maar        

kennelijk ook onmisbaar. Daardoor is de ziel op           

kousenvoeten teruggekeerd. Stellige uitspraken zijn er 

niet over te doen, wel zoeken velen weer naar          

aansprekende beelden. Zoals de Poolse dichteres         

Wislawa Szymborska, die in 1999 de Nobelprijs voor 

de literatuur ontving in haar gedicht: ‘Niet cadeau’          

beschrijft ze hoe een mens bij het ouder worden en         

sterven alles moet inleveren: elk weefsel, elk haartje, 

elk trilhaartje. Alles wat we cadeau hebben gekregen 

bij de geboorte moeten we teruggeven. Maar, schrijft 

ze aan het eind van haar gedicht: 

 

De lijst is uitputtend 

en het ziet ernaar uit 

dat we met lege handen zullen achterblijven 

(…) 

Het protest ertegen 

noemen we de ziel. 

En dat is het enige 

wat niet op de lijst staat. 

Stephan de Jong 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg  
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