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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. 

 

28 feb 10.00 uur   Hoogkarspel, ds Henri Frölich,  

        online te volgen via www.pkn- 

hoogkarspel-lutjebroek.nl 

05 mrt 19.00 uur   Hoogkarspel,  

Wereldgebedsdagviering,  

online te volgen via www.pkn-

hoogkarspel-lutjebroek.nl 

07 mrt 10.00 uur    geen viering 

14 mrt 10.00 uur    Hoogkarspel, ds Henri Frölich  

21 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Siep 

Rienstra 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 28 februari om 10.00 uur is er een       

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel.            

Helaas is het niet mogelijk deze viering fysiek bij 

te wonen. U kunt de dienst volgen via www.pkn- 

hoogkarspel-lutjebroek.nl. Voorganger is ds 

Henri Frölich. 

 

Wereldgebedsdag 5 maart 

Het is letterlijk en figuurlijk een  

Wereldgebeurtenis: Wereldgebedsdag. Ieder jaar 

op de eerste vrijdag van maart gaat het gebed de 

hele wereld rond in vierentwintig uur in                

verschillende landen; samen bidden samen vieren 

samen delen. De viering van de Wereldgebedsdag 

2021 is voorbereid door de christenvrouwen van 
Vanuata met, het thema is dit jaar: ‘Rotsvast’. 

Vanuata heette vroeger de Nieuwe Hebriden en 

deze eilandengroep 

ligt in de Stille 

Oceaan ten zuid-

oosten van Nieuw-

Guinea en ten 

noordoosten van 

Australië  Prachtig 

natuurschoon, maar 

ook kwetsbaar voor natuurgeweld en 

klimaatverandering. 

  

Op vrijdagavond 5 maart om 19.00 uur is deze 

viering, die voorbereid is door de oecumenische         

werkgroep, online te volgen via de website van de          

protestantse kerk en de website van de               

H.Laurentius Parochie. 

 

 

Veertig dagen 

 

Veertig dagen, 

wat zijn nu veertig dagen, 

om ons wat extra 

in jou te verdiepen. 

 

Die mens is uit mens, 

die licht is uit licht,  

die God is uit God. 

 

Veertig dagen, 

wat zijn nu veertig dagen, 

om ons voor even 

in jouw rol 

te verplaatsen. 

 

Die nimmer schroomt 

ons kruis te dragen, 

die zware lasten  

van onze schouders  

weg neemt. 

 

Terwijl jij zelf 

'letterlijk en figuurlijk' 

het kruis krijgt toebedeeld. 

 

Veertig dagen, 

wat zijn nu veertig dagen, 

om er niet aan voorbij te gaan, 

wat jou te wachten staat. 

 

Zeg nu zelf... 

wat zijn nu veertig dagen 

op een 'mensenleven'! 
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