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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. 

 
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, ds  

   Marina Slot en de  

   oecumenische werkgroep 

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

          Spek, meditatievesper 

06 dec 10.00 uur     Westwoud,  

         pastor Ton Heijboer 

13 dec 10.00 uur     Hoogkarspel, ds Hanneke  

          Borst 

20 dec 16.30 uur Hoogkarspel, Kerstzang- 

   dienst, m.m.v. Combo  

   Kitchenware 

 
Komende zondag 

Zondagmorgen 22 november om 10.00 uur gedenken 

we de overleden gemeenteleden van het afgelopen  

kerkelijk jaar. Voorganger is ds Henri Frölich, 

Bo de Myttenaere geeft muzikale medewerking op de 

piano. We kunnen helaas niet meer dan dertig  mensen 

toelaten, we hopen dat we geen mensen moeten teleur-

stellen bij de ingang. Het is ook mogelijk deze gedenk-

dienst rechtstreeks via onze website te volgen: 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl.  

Vanaf 11.30 uur  tot 12.30 uur staat onze kerk open 

voor iedereen die een kaarsje voor een dierbare  wil 

aansteken. 

 
Oecumenische Viering 

Zaterdagavond 28 november om 19.00 uur is er een  

oecumenische viering in de Pkn kerk van Westwoud. 

Met de 1e van de vier Adventszondagen gaat de tijd 

van voorbereiding op het aanstaande kerstfeest             

beginnen; de werkgroep buigt zich over de vraag of wij 

midden in de coronatijd ook hoop kunnen ontlenen aan 

verhalen van mensen in het donker en mensen vol van 

licht. We willen ons laten bemoedigen door sterke 

vrouwen: Proud Mary, Kamala Harris en de 

verwachtingsvolle ontmoeting van Elisabeth en Maria. 

 

 

Dominee Marina is bereid gevonden om de groep       

hiermee te helpen, zij gaat deze avond voor.  

We hopen op een fijn samenzijn. 

Wilt u zich alstublieft vooraf aanmelden per email 

bij Patric de Vries: hethoofd78@hotmail.com 

 

Dankbaar 

Waar ben je dankbaar voor? Een vraag die tot         

nadenken stemt. Een vraag die ook zomaar kan ver-

dwijnen achter alle zorgen van vandaag. Zorgen om de 

gevolgen van het coronavirus. Zorgen om je eigen 

leven en zorgen om de toekomst van de samenleving. 

Dat alles kan je zo opslokken dat je vergeet waarvoor 

je dankbaar kunt zijn. Ik kreeg een prachtig boekje 

thuisgestuurd uitgegeven door de Protestantse Kerk in 

Nederland met als titel: dankbaar. In het voorwoord 

staat: niet het streven naar geluk, maar het oefenen in 

dankbaarheid maakt mensen tevredener en 

optimistischer, zo leren we uit verschillende 

onderzoeken. Het doet ons goed om stil te staan bij de 

mooie momenten en goede dingen in ons leven – hoe 

klein ook. De rest van het boekje wil ons dan helpen in 

het oefenen in dankbaarheid door verschillende (Bij-

belse) stemmen aan het woord te laten over  

dankbaarheid. Een mooie tekst van Henri Nouwen uit 

zijn boek ‘Eindelijk thuis’ illustreert prachtig hoe  

belangrijk deze lessen in dankbaarheid zijn, juist ook 

vandaag! 

 

Kiezen voor dankbaarheid  

gaat nooit zonder inspanning.  

Maar iedere keuze maakt  

de volgende wat lichter, wat  

minder bewust. Want telkens  

wanneer ik een geschenk  

ook als zodanig erken, gaan  

mij de ogen open voor nog  

andere geschenken, tot ik  

op den duur zelfs de meest  

alledaagse gebeurtenissen  

en ontmoetingen en  

de meest voor de hand  

liggende en ogenschijnlijk  

alledaagse gebeurtenissen of  

ontmoetingen kan zien als  

louter genade.        Ds Henri Frölich 
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