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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. 

 

24 jan  10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton  

 Heijboer, online te volgen via  

  www.pkn-hoogkarspel-lutje-

broek 

30 jan  19.00 uur Westwoud, geen oecumenische  

  viering 

05 feb  geen meditatievesper 

07 feb  10.00 uur   Westwoud, pkn kerk, ds Henri  

  Frölich, bevestigingsdienst van 

nieuwe ambtsdragers, online te 

volgen via www.pkn-

hoogkarspel-lutjebroek.nl. 

14 feb 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Jerke de 

Vries,  

21 feb 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw Arja 

Kraal 

 

Geen fysieke vieringen t/m 7 februari 

Vanwege de coronamaatregelen die t/m  

9 februari gelden, zijn er geen fysieke vieringen in 

de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

De komende vieringen  zullen daarom, voor zover 

mogelijk, digitaal worden uitgezonden. 

U kunt u deze vieringen vanuit de protestantse 

kerk van Hoogkarspel volgen via onze website  

 

Ook de viering van zondag 7 februari vanuit de 

protestantse kerk van Westwoud zal via de            
bovengenoemde website worden uitgezonden.  

Het wordt een bijzondere kerkdienst omdat er vier 

nieuwe ambtsdragers bevestigd zullen worden. Op 

deze manier krijgt de protestantse gemeente 

Westwoud – Binnenwijzend weer een voltallige 

kerkenraad, dit is zeker een felicitatie waard! 

 

Na 9 februari 

We hopen vurig dat de maatregelen na 9 februari  

dusdanig versoepeld zijn, dat we weer mensen 

kunnen ontvangen in onze beide kerken. 

 

 

Wintertooi 

 

Het blad is weg geritseld uit de bomen, 

de takken stijf gehuld in wintertooi, 

doch binnenin de stam blijft leven stromen, 

onzichtbaar klopt haar hartslag, wondermooi. 

 

Al leg je aan de bast jouw oor te luister, 

dan hoor je binnenin een vreemd geluid, 

je neemt het waar als suizend zacht gefluister, 

zo stuwt de boom haar levenssap vooruit.  

 

Van binnen bruist de kale stam van leven, 

al oogt de boom van buiten dor en dood,  

zo is haar ‘zijn’ met iets mystieks verweven; 

eens toont haar wintertooi weer nieuwe loot. 
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Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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