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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. 

 

02 okt   19.30 uur Hoogkarspel, pastor Cor v.d 

  Spek, meditatievesper 

04 okt  10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich, 

   Startzondag 

11 okt 10.00 uur Hoogkarspel, dhr Siep   

   Rienstra 

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 

06 nov  19.30 uur Hoogkarspel, Wilma v. Ophem 

   meditatievesper 

08 nov  10.00 uur Hoogkarspel,  

   ds Bart Seelemeijer 

 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 2 oktober om 19.30 uur is er een  

 meditatievesper in de protestantse kerk van         

Hoogkarspel. De vesper wordt geleid door pastor 

Cor van der Spek. 

 

‘Het is uitdagend om in deze coronatijd, waarin 

gepropageerd wordt zoveel mogelijk anderhalve 

meter afstand te bewaren en waar noodzakelijk 

een mondkapje te gebruiken, een onderwerp als 

‘intimiteit’ aan de orde te stellen als van                 

levensbelang. 

In de periode voor de coronacrisis ontmoeten we 
elkaar niet alleen met woorden, maar ook met 

blikken, gebaren en aanrakingen. 

We hadden een arsenaal aan subtiele lichaams-

taal tot onze beschikking: een knipoog, een         

glimlach, een schouderklopje, een omhelzing. 

Dat is nu bemoeilijkt. Maar het verlangen – we 

zien het allerwegen – naar intimiteit blijft.’ 
 

 

Pastor Cor van der Spek 

 

 

 

De monnik Anselm Grün schrijft over elkaar   

aanraken het volgende:  

Als twee mensen elkaar oplettend en behoedzaam 

aanraken, raken zij uiteindelijk altijd aan het       

geheim van God, aan het geheim van de             

goddelijke liefde die de menselijk doorschijnt (…)   

Gods liefde kan ik in het aanraken van zijn      

schepping alleen dan ervaren, als ik mijn liefde en 

mij verlangen in het aanraken leg en me door 

Gods liefde laat aanraken. Iets betasten is niet iets                

grijpen. Ik houd het niet vast, ik laat het zijn wat 

het is. Ik speur naar zijn geheim, gebruik het niet 

in mijn voordeel, in mijn tasten is verwondering 

over wat ik aanraak. Het tasten moet met eerbied 

gebeuren, met gevoel voor het geheim van wat  

betast wordt en dat mij uiteindelijk naar het        

geheim van God verwijst.  
(uit: God ervaren, 2002)   

 

Aanstaande zondag: Startzondag!! 

Op zondagmorgen 4 oktober om 10.00 uur wordt 

de startzondag van het kerkelijk jaar gevierd in de 

protestantse kerk van Westwoud. 

De dienst wordt voorgegaan door dominee Henri 

Frölich en de ouderling van dienst is Margriet 

Bakker-Struik. Het thema is: het Goede Leven. 

Tijdens deze dienst zal Voice Over met o.a.          

Enrico Kors de dienst een muzikale invulling            

geven. 

Na de dienst is er een High Tea en hebben we nog 

een verrassing! 

Er is maar plaats voor 40 man/vrouw vanwege de 

Corona dus kom op tijd ;-) 

 

  

   

 
 

  Patric de Vries 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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