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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. 

    

16 jan 09.45 uur  Noorderlandhuis, 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 

07 feb 10.00 uur  Hoogkarspel, Wilma van  

                  Ophem, meditatievesper in de 

       Herberg 

09 feb  10.00 uur  Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

16 feb  10.00 uur  Hoogkarspel, dhr Siep Rienstra 

20 feb   10.00 uur  Noorderlandhuis, ds Hanneke 

          Borst 

  

 

Noorderlandhuis 

 Donderdagmorgen 16 januari om 09.45 uur is er 

een viering in het Noorderlandhuis. Ds Hanneke 

Borst is de voorganger. 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 19 januari om 10.00 uur is er een          

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel.           

Voorganger is ds Tineke van Lente. 
 

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.  
 

 

 

 

Zielsverwant 

Toen mijn man en ik twaalf en een half jaar          

getrouwd waren gaven we een groot feest, en we 

nodigden de oude toneelspeler Henk van Ulsen uit 

om gedichten van Ida Gerhardt voor te lezen. Het 

was direct raak. ‘Waar is ze?’ vroeg Henk toen hij 

het feestzaaltje binnenliep. We hadden immers ter 

voorbereiding van het feestgedruis alleen lange 

telefoongesprekken gevoerd maar elkaar nog 

nooit gezien. Er was een wonderlijke chemie       

tussen ons, maar omdat Henk een grote schare  

bewonderaars had en ik geen zin had in die rol, 

was ik aanvankelijk terughoudend. 

De weken en maanden na het feest bleef Henk  

bellen en na verloop van tijd belde hij elke dag. 

Het liefst om kwart over negen in de ochtend, 

want hij was net als ik een ochtendmens. Meestal 

werd ik getrakteerd op een gedicht – van             

Gerhardt, Vroman of Vasalis, net waarmee hij  

bezig was. De teksten waren soms zo prachtig dat 

ik hem verleidde ze naar me op te sturen. En als 

het gedicht dan door de brievenbus gleed, was het 

vaak een mooi gedicht, maar toch niet zo           

betoverend als de eerste keer dat ik het uit zijn 

mond gehoord had. Dat was zijn grote talent: dat 

hij teksten zo magisch tot leven kon brengen. Wat 

bracht hij een rijkdom mee: elke dag poëzie! Wat 

genoten we beiden van die dagelijkse                        

ontmoetingen. 

In de periode dat ik justitiepredikant was, ging 

Henk vaak mee naar de gevangenis, waar hij voor 

de mannen gedichten las. We hebben op die        

expedities verschrikkelijk gelachten samen. Want 

ook dat hoorde bij onze zielsverwantschap: dat we 

samen konden schateren. 

De dag waarop hij stief, had ik hem nog aan de                  

telefoon. Nog even het leven doornemen, nog even 

samen lachen. Allebei volkomen onvoorbereid op 

het afscheid dat die dag onverwachts zou komen. 

Wat mis ik hem, mijn oude zielsverwant…. 
Folley Hemrica is straat- en justitiepastor 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg  
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