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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. 

 

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 

01 nov  10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich, 

   gedenken van overledenen 

 

Vredesviering 

In 2020 vieren we de Vredesweek van 19 t/m 27 

september. 

Zondagavond 19 september om 19.00 uur is er een 

viering in de rooms-katholieke kerk van              

Hoogkarspel. Pastoor Cor van der Spek en 

ds Henri Frölich gaan voor in de vredesviering 

Muzikale medewerking wordt verzorgd door 

Marga Broers-Appelman en haar ensemble. 

Het thema is: ‘Vrede verbindt verschil’. 

In het portaal van de kerk kunt u nu al een kaartje             

ophalen waarop u uw naam en telefoonnummer 

kunt schrijven en u kunt dit bij binnenkomst in de 

kerk inleveren. Ook vóór aanvang van de dienst is 

het mogelijk dit kaartje in te vullen. 
 

 

 
 

 

Mensen gevraagd  

 

Mensen gevraagd om de vrede te leren, 

Waar geweld door de eeuwen heen heeft gestaan, 

Mensen gevraagd die wegen markeren 

Waarop alles wat leven heeft verder kan gaan. 

  

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden, 

En om tegen de waanzin de straat op te gaan, 

Mensen gevraagd om de tekens te duiden, 

Die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan. 
  

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken 

Voor een andere tijd en een nieuwe moraal 

Mensen om ijzer met handen te breken 

Ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal. 

  

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen 

Verontrust door een wapen dat niemand ontziet 

Mensen die helder de waarheid beseffen, 

Dat wie mikt op de ander zichzelf ook beschiet. 

  

Mensen gevraagd die in naam van de vrede 

Voor behoud van de aarde en al wat daar leeft, 

Wapens het liefst tot een ploeg zouden smeden 

Voor de oogst die aan alles weer overvloed geeft. 

  

Mensen gevraagd, 

Er worden mensen gevraagd, 

Dringend mensen gevraagd. 

Mensen te midden van mensen gevraagd. 
  

Coert Poort 

  

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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