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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. 

 

04 sep 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper, 

   Wilma van Ophem met  

  Nirmala 

06 sep 10.00 uur   Westwoud, straatpastor  

   Esther Jeunink 

13 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

 muzikale medewerking van 

Nirmala 

19 sep 1 9.00 uur Hoogkarspel, RK Kerk,  

 ds Henri Frölich en pastor Cor 

van der Spek, Vredesviering 

27 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marijke Kraak 

04 okt 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich, 

   Startzondag 

 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 4 september om 19.30 uur is er een 

Meditatievesper o.l.v. Wilma van Ophem.  

De muziekgroep Nirmala verleent muzikale  

medewerking.  

Deze vesper vindt plaats in de kerkzaal. 

 

Komende zondag 

Zondag 6 september is er een viering in de 

Protestantse kerk van Westwoud. Voorganger is  

pastor Esther Jeunink. Zij is straatpastor in Hoorn. 

    

Kleuren 

Het tijdschrift de Open Deur is deze maand gewijd 

aan ‘kleuren’:  

 

Geboorte van de Kleuren 

 

Het grijs hield vol dat alles wit was 

wat niet zwart was, dat alles dag was 

wat niet nacht was. De vele kleuren 

verbleven clandestien in het zonlicht 

dat hen nog niet kon velen. 

 

 

 

Wat wij nu rood vinden was wijnwit. 

Oranje? Volle-melkwit. 

Geel was een heel oud wit. 

Groen, en grijzend wit. 

Het blauw was nog zo bleu. 

Indigo bleef maar bleken. 

Violet werd olievet. 

 

En verder was er zwart. Elke nacht 

waren de tijden zwart. Elke zee 

was zwart, elk woud, elk werelddeel. 

De kunst was zwart, zo zwart als 

de wereldziel. De inkt was Oost-Indisch 

kleurendoof. 

 

Moest er nog daglicht wezen? 

vroeg de ochtend soms, of liever 

vroeg de regen (’t regende pijpen- 

stelen). De zon scheen daardoor heen 

en kleurde als een boei, 

werd een oranjeappel, 

verschoot van vroeg goud 

tot geel en groen, zag dan weer blauw, 

waste met indigo 

een bloembed, violet. 

 

De eerste regenboog 

sprong in het eerste oog. 

 
Stefaan van den Bremt 

 

Er is nog zomer 

 

Er is nog zomer en genoeg 

wat zou het loodwaar 

tillen zijn, wat een gezwoeg 

als iedereen niet iedereen 

ter wille was 

als iedereen niet iedereen 

op handen droeg. 
Judith Herzberg 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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