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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. 

 

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 

15 nov  10.00 uur Hoogkarspel,  

   ds Hanneke Borst 

22 nov  10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

   gedenken van overledenen 

   m.m.v. Bo de Myttenaere 

   op piano 

28 nov  19.00 uur Westwoud, PKN kerk, 

   oecumenische werkgroep 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 25 oktober om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel.  

Mevrouw Arja Kraal uit Venhuizen is de             

voorganger.  

 

Makke schapen 

Anderhalve meter afstand, handen desinfecteren, 

mondkapje op, niet zingen, maximaal 30 bezoe-

kers, een voor een de kerk weer verlaten, geen    

koffiedrinken na de dienst. Al met al lukt het ons 

als protestantse gemeente in Hoogkarspel nog net 
een kerkdienst te organiseren in deze lastige tijd. 

We houden ons aan alle regels en zoeken daarin 

niet de grenzen op. Als de regels nog strenger 

worden gaan we weer over op online-vieringen. 

Met alle regels voelt het soms net alsof je als een 

mak schaap de kerk in geleid wordt en laat dat 

dan ook nog net het onderwerp zijn van de dienst 

van afgelopen zondag 18 oktober. In de Bijbel ko-

men vele beelden van God en van Jezus voor als 

herder over zijn schapen. En aangezien in onze 

tijd een herder met een kudde schapen niet meer 

een alledaags tafereel is, kan het zomaar zijn dat  

 

ook de bijbelse beelden over herders en schapen 

niet meer zo tot onze verbeelding spreken. Toch 

was het goed om in de dienst de diepere betekenis 

van deze beelden van herder en schapen nog wat 

nader te beschouwen. Er is in de kunst, in de  

muziek en in de literatuur geweldig veel gemaakt 

rond dit thema. We luisterden in de dienst                

bijvoorbeeld ook naar muziek die gecomponeerd 

is rond psalm 23 waar God als herder wordt   

bezongen. Ook Karel Eijkman heeft een prachtig 

gedicht geschreven over psalm 23 juist vanuit het 

perspectief van het schaap: was ik een schaap was 

hij mijn herder, was ik een schaap bracht hij mij 

verder. En hij eindigt met de prachtige humorvolle 

regels: was ik een schaap dan wist ik het wel! Zo 

kregen die bekende bijbelse beelden een nieuw 

perspectief. Want het beeld van Jezus als herder is 

ook een  uitdaging naar ons toe. Als we echt in      

Jezus’ voetspoor willen treden houdt dit in dat we 

ergens ook herder, pastor, voor elkaar proberen te 

zijn. Rondom ons durven te kijken, ogen en oren       

openhouden voor mensen die hulp nodig hebben. 

Ik heb bewondering voor mensen, herders,        

pastors, die de moed opbrengen om op wacht te 

staan ook bij elkaars verdriet, angst en                            

eenzaamheid. Mensen die ook ruimhartig voor                      

andersdenkenden zijn. Mensen die in het donker 

lichtbaken en vuurtoren proberen te zijn. Mensen 

die niet alleen gaan voor hun eigenbelang maar 

verder durven kijken om hen heen. En volgens mij 

hebben wij zulke mensen juist ook in onze tijd erg 

hard nodig. Hopelijk kunnen we ook zelf zo zijn 

want dan zijn we geen makke schapen die alleen 

maar doen wat ons wordt opgedragen, maar        

proberen we ook zelf ons eigen steentje bij te  

dragen aan een samenleving waar het voor  

iedereen goed  toeven is.               Ds Henri Frölich 

 

Activiteiten 

Vanwege de onzekere tijden kunnen we helaas 

niets verder melden wat betreft komende              

activiteiten. 

Voor actuele informatie kunt u onze website              

raadplegen: www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 
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