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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. 

 

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 

11 okt 10.00 uur Hoogkarspel, dhr Siep   

   Rienstra, Theaterviering 

18 okt  10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

25 okt  10.00 uur Hoogkarspel, mevr. Arja Kraal 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 13 september om 10.00 uur is er 

een viering in de protestantse kerk van              

Hoogkarspel. We vieren met elkaar het Heilig 

Avondmaal. Ds Henri Frölich is de voorganger. 

Muzikale medewerking wordt verleend door de 

muziekgroep Nirmala.. 

 
Een nieuw seizoen (column ds Henri Frölich) 

We zitten alweer een week in de maand september, de 

zomer ligt achter ons en eigenlijk is dit het moment dat 

in het kerkelijk jaar het nieuwe seizoen weer begint. 

Dit jaar is het lastig omdat we nog steeds niet volop 

aan activiteiten kunnen beginnen. Alles moet nog voor-

zichtig en sommige mensen durven het nog niet aan om 

weer volop deel te nemen aan het kerkelijk leven. Be-

grijpelijk maar toch ook jammer dat we nog niet een 

volledige nieuwe start kunnen maken. Toch komen we 

zondags in de kerk weer voorzichtig bij elkaar, horen 

we over vertrouwen in de toekomst, houden we hoop 

op wat komen gaat en denken we na over ons leven. 

Een prachtig lied wat hierbij voor mijn gevoel hele-

maal aansluit is lied 605 uit het liedboek. Dit lied zingt 

ook van hoop en toekomst, de woorden van het lied 

gaan zo: 

 

 

                             

De toekomst is al gaande,  

lokt ondanks tegenstand  

ons weg uit het bestaande  

naar eens te vinden land.  

 

De toekomst is al gaande,  

schept doorgang door de vloed,  

dwars door het ongebaande  

een pad dat voortgaan doet.  

 

De toekomst is al gaande,  

een bron in de woestijn  

zingt tegen het vergaan in:  

de dood zal niet meer zijn.  

 

De toekomst is al gaande,  

verborgen en gezien,  

een stem die te verstaan is,  

een God die draagt en dient.  

 

De toekomst houdt ons gaande,  

voert ondanks tegenstand  

ons uit het doods bestaande  

naar nieuw, bewoonbaar land.  

 

Een lied dat voor de goede verstaander verwijst naar 

het verhaal van het volk Israël als ze uit Egypte          

trekken, door de woestijn, naar het beloofde land. 

Maar als wij nu ook in een soort woestijn-tijd leven en 

ik denk dat je dat voor veel mensen best wel zo kunt 

zeggen, dan gaan deze woorden ook over ons. Deze 

woorden zeggen ook ons goede moed en hoop aan, 

zicht op een nieuw, bewoonbaar land, waar geen          

anderhalve meter afstand nodig is, waar mensen          

ongehinderd bij elkaar op bezoek kunnen en waar        

zoveel andere dingen weer mogelijk zijn, die nu de 

laatste maanden nauwelijks konden. Maar het gaat 

daar zelfs nog bovenuit. Het is de toekomst die met             

Pasen in gang is gezet: Koninkrijk van God, waar         

niemand nog in een vluchtelingenkamp zit of           

verhongert, waar geen mensen onderdrukt of  vervolgd 

worden, waar geen onrecht is, waar het goed is.  

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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