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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. 

 

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 

04 dec 19.30 uur    Hoogkarspel, pastor Cor v.d.   

         Spek, meditatievesper 

06 dec 10.00 uur    Westwoud,  

         pastor Ton Heijboer  
 

Meditatievesper 

Vrijdag 6 november om 19.30 uur mag ik weer 

een vesper verzorgen in de kerkzaal van de PKN 

Hoogkarspel-Lutjebroek. Dit keer gaat het thema 

over bezieling. Wat bezielt ons! Wat is ziel? Hoe 

is ziel werkzaam? Ziel is onzichtbaar, vormloos, 

maar toch kunnen we niet om diens aanwezigheid 

heen. Want... we zijn met haar verweven, we  

worden door hem (aan)geraakt, het bezielt ons. 

Een mooi thema om een vesper aan te wijden. In 

meditatieve gedichten en gedachten, in stiltemo-
menten, in het aansteken van een waxinelichtje en 

verstillende liederen of muziek om ons, met hart 

en ziel, mee te verbinden. 

Iedereen is van harte welkom! 
Wilma van Ophem  

  

Herfst in geuren en kleuren 

Op zondag 1 november herdachten we in de       

kerkdienst in Westwoud de mensen die het           

afgelopen jaar overleden zijn. De maand 

november is wat dat betreft echt een maand van         

herdenken. 

 

Later in de maand op zondag 22 november is de 

laatste zondag van het kerkelijk jaar en dan zullen 

we in de kerk in Hoogkarspel stil staan bij de 

mensen die we missen, zij die het afgelopen jaar of 

al langer geleden zijn overleden.                            

De herinneringen aan hen blijven levend en het is 

een fijne gewoonte om daar ook in de kerk bij stil 

staan. Het is niet voor niets dat het najaar in het 

teken staat van herinneringen aan het verleden 

want voor veel mensen kan de herfst ook een tijd 

van somberheid en neerslachtigheid zijn. Als de 

blaadjes van de bomen vallen lijkt er met ons    

gemoed soms ook wat aan de hand te zijn. De        

dagen worden korter, er is minder licht. Als kind 

had ik ook al een dubbel gevoel bij de herfst en 

vond ik bijvoorbeeld de maand oktober heel         

vervelend. Mijn opa en oma overleden een jaar na 

elkaar allebei in de maand oktober. Nu als           

volwassene heb ik dat dubbele gevoel trouwens 

juist in december, naast een hele feestelijke maand 

is het voor mij ook een verdrietige maand omdat 

in die maand mijn vader is overleden terwijl hij in 

dezelfde maand ook altijd zijn verjaardag vierde. 

Maar als ik er nu zo eens aan terugdenk en           

bijvoorbeeld in het bos de geuren van bomen en 

vochtige bladeren ruik dan komen toch ook de 

herinneringen aan mooie herfstvakanties van 

vroeger naar boven! Zo kunnen verschillende          

ervaringen met herfst je leven kleuren. Mijn            

collega Rolinka Klein Kranenburg tweette in                 

oktober een suggestie om vooral in deze tijd het 

volgende filmpje maar eens even te bekijken (in de 

dienst in Westwoud heb ik het ook laten zien). Een 

prachtig lied van Eva Cassidy: ‘Autumn Leaves’. 

Zo mooi, zo nu, zo troostend schreef ze erbij! Als u 

wilt luisteren hoe dit lied klinkt en welke prachtige 

herfstbeelden daarbij te zien zijn moet u het            

filmpje maar eens opzoeken op YouTube. 

https://youtu.be/XTkUplF5VIE 
Ds Henri Frölich 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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