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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. 

    

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  

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 

23 feb  10.00 uur   Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

                              m.m.v. combo Kitchenware 

  

Komende zondag 

Zondagmorgen 26 januari om 10.00 uur is er een          

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel.           

Voorganger is ds Henri Frölich. We vieren met  

elkaar het Heilig Avondmaal.  Pianist Bo de        

Myttenaere laat ons genieten van enkele mooie 

muziekstukken. Welkom! 

 

Meditatievesper 

Op vrijdagavond 7 februari om 19.30 is er een me-

ditatievesper in de kerkzaal van de protestantse 

kerk o.l.v. Wilma van Ophem. Het nieuwe            

muziekgroepje Nirmala komt zal zich rond de         

levensboom voor de eerste maal presenteren.  

 

The Passion 

Zaterdagavond 4 april om 20.30 uur wordt The 

Passion na drie jaar weer uitgevoerd in de                 

Laurentiuskerk. 

Diverse koren doen mee, ook het gelegenheids-

koor o.l.v. Tineke Broers doet weer mee. Per koor 

worden vier liederen en een gezamenlijk slotlied 

gezongen. De repetitiemiddagen van het gelegen-

heidskoor zijn op 19 maart, 26 maart en 2 april in 

de kerkzaal van de protestantse kerk om 16.00 uur 

in de middag. Heeft u zin om hieraan mee te doen, 

er zijn nog plaatsen open.  

 

U kunt zich opgeven via de mail:      

loes.siedenburg@xs4all.nl of via 06-40022451. 
 

Requiem por la Tierra 

Afgelopen zaterdag 18 januari woonde ik een        

bijzonder concert bij in Zevenaar. Mijn schoonzus 

is zangeres en zij zingt onder andere in het         

Oost-Nederlands Kamerkoor. Al anderhalf jaar 

zijn zij bezig met een bijzonder project. In 2004 

schreef de wereldberoemde Spaanse flamenco- 

gitarist en componist Paco Peña zijn Requiem por 

la Tierra, Requiem voor de aarde. Naast dat het 

een prachtig muzikaal stuk is, was het voor hem 

ook een oproep aan de mensheid om zuinig te zijn 

met onze planeet. Het koor heeft de componist en 

gitarist Paco Peña uitgenodigd om samen met zijn 

flamenco-ensemble dit requiem een aantal keer uit 

te voeren in Nederland. Inmiddels is de componist 

ruim in de 70 jaar maar nog altijd enthousiast en 

gemotiveerd om via de flamenco-muziek zijn 

boodschap over en voor de aarde uit te dragen. 

En afgelopen zaterdag was dus de eerste uitvoe-

ring van in totaal vier. Een klassiek koor dat mee-

gesleept wordt door de opzwepende klanken van 

een flamenco-ensemble. Zeker een prachtige bele-

venis. Een requiem is officieel een katholieke mis, 

opgedragen aan overledenen. Als we zo doorgaan 

met het omgaan met de aarde bezingen we als het 

ware de ondergang van de aarde en van onszelf, 

aldus de boodschap van Paco Peña. Met zijn stuk 

wil de componist zoveel mogelijk mensen raken en 

betrekken bij zijn idealen, want uiteindelijk zullen 
we ons samen moeten inzetten om onze aarde te 

redden. Voor mij was het een prachtige en          

inspirerende avond en een heel mooi voorbeeld 

van hoe muziek een uitlaadklep kan zijn van maat-

schappelijk engagement. En een requiem voor de 

aarde klinkt misschien hopeloos maar dat was het 

zeker niet. Het stuk eindigt met vrolijke klanken 

vol hoop. ‘Maar het is nog niet te laat’, zingt het 

koor, ‘want zolang wij de schoonheid van de 

aarde kunnen bezingen is er nog liefde en zorg-

zaamheid in ons hart die we kunnen aanspreken!’ 

Ds Henri Frölich 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/

