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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. 

 

05 mrt 19.00 uur   Hoogkarspel,  

Wereldgebedsdagviering,  

online-streaming te volgen via 

www.pkn-hoogkarspel-lutje-

broek.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 

 

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 

Vanuatu met, het thema is dit jaar: ‘Rotsvast’. 

Vanuatu heette vroeger de Nieuwe Hebriden en 

deze eilandengroep ligt in de Stille Oceaan ten 

zuidoosten 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, via een live-stream verbinding op de 
website van onze kerk te volgen. De voorganger is 

ds Henri Frölich. De zanggroep Nirmala           

verleent muzikale medewerking. 

Ook via de website van de H.Laurentius Parochie 

kunt u deze dienst meebeleven. 

 

 

 

Verhuizing 

Sinds 18 februari 2021 wonen wij aan de           

Tuinfluiter 13, 1616HD Hoogkarspel. 

De verhuizing is gelukkig goed verlopen en                   

inmiddels zijn er ook al weer heel wat dozen             

uitgepakt. 

Voordat we helemaal op orde zijn duurt nog wel 

even, maar het bevalt al goed hier in Hoogkarspel. 

Tessa, onze dochter, is deze week voor het eerst 

naar haar nieuwe school. Ook voor haar natuurlijk 

even wennen. Hopelijk kunnen we binnenkort ook 

in de kerk weer wat meer doen en zijn we niet           

alleen maar aangewezen op online diensten. Wat 

dat betreft snakken we allemaal naar meer                    

ontmoetingen denk ik zo. Maar we houden vol en 

we houden moed! Hartelijke groet, 
Ds Henri Frölich 

 

 

Bagage voor onderweg 
Stop wat humor in je rugzak, 

neem wat optimisme mee. 

En wat reisgenoten zoeken 

dat is ook geen gek idee! 

 

Weten welke kant je op wilt 

en op weg gaan met een doel. 

Ook al is dat doel maar simpel, 

het geeft toch een goed gevoel. 

 

Durf eens naar de weg te vragen, 

stuur misschien een beetje bij. 

Laat je af en toe verrassen 

door die gekke maatschappij. 

 

Met wat wilskracht als bagage 

zit je bijna altijd goed. 

Grote struikelblokken neem je 

met een beetje durf en moed. 

 

Als je liefde durft te geven 

wordt het leven kinderspel. 

Vul je rugzak dus met liefde, 

wie die uitdeelt, komt er wel! 
 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/

