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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. 

    

25 apr  10.00 uur geen viering 

02 mei  10.00 uur Westwoud , pastor Cor van der  

  Spek, online-viering 

09 mei  10.00 uur  Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

  online viering 

16 mei    geen viering 

23 mei  10.00 uur Hoogkarspel, Pinksterviering

 ds Henri Frölich, m.m.v. 

 Maragret Mathot en Koos 

Teekens  

 

Zondag 2 mei   

Zondagmorgen 2 mei om 10.00 uur is er een         

viering in de PKN kerk van Westwoud,                 

voorganger is pastor Cor van der Spek. Hij geeft 

hieronder een korte toelichting op de dienst: 

 

Er wordt vaak gezegd dat wij mensen sociale            

wezens zijn. Wie of wat we zijn, wordt vaak             

bepaald door onze betrokkenheid met anderen. 

Hoe die relaties ook zijn, maakt niet uit. We                     

kunnen niet buiten contacten met anderen. Het 

lijkt wel of de bijbel dat al van oudsher ook           

begrepen heeft. In vele verhalen en beelden wordt 

dat duidelijk gemaakt. Met name het verhaal over 

de wijnstok en de ranken die met elkaar                               

verbonden blijven. Dit maakt helder dat in diepe                   

verbondenheid  met Jezus pas ervaren wordt wie 

we werkelijk zijn. 

 

Dodenherdenking 

Waar iedereen gehoopt had om in 2021 weer in 

groten getale samen te kunnen herdenken,  en in 

Hoogkarspel op 4 mei om 20.00 uur, samen met 

velen uit onze gemeenschap, het monument op de 

hoek Streekweg/Duijvenbrug te  bezoeken, is lan-

delijk besloten dat dit door Corona helaas nog niet 

mogelijk is. De burgemeester zal samen met een 

lid van de oecumenische werkgroep Hoogkarspel 

op 4 mei een krans leggen namens de gemeente  

 

en een bloemstuk namens de kerken. Zo eren en 

herdenken wij de slachtoffers en hen die hun leven 

gaven voor onze vrijheid. 

We kunnen dit jaar helaas niet met zijn allen           

tegelijk naar het monument toe, maar wel ieder op 

zijn eigen moment. Wij nodigen u dan ook uit om 

in de eerste week van mei op uw eigen tijd het 

monument te bezoeken en er een bloemetje neer te 

leggen. 

 

 

 
 

 

We zijn nooit te oud om te leren 

Deze maand is dit het thema van de Open Deur. 

 

Van de rabbi en de eenvoudige boer  

Een  Een eenvoudige boer bad iedere dat tot God. 

Maar omdat hij geen gebed kende, zei 

M ze hij voor God het alfabet op en voegde daaraan toe 

dat de Eeuwige daar zelf wel een goed gebed van 

zou kunnen maken. Een rabbi hoorde dit en ging 

naar de boer toe om hem een gebed te leren. Maar 

hoe de boer ook zijn best deed, hij kon na de eer-

ste twee regels maar niet onthouden hoe het gebed 

verder ging. Daarom stopte hij met bidden. De 

nacht daarna verscheen de engel van God aan de 

rabbi:’Wat heb je gedaan? Je hebt de boer zijn 

gebed afgenomen. Ga naar hem toe en zeg hem 

dat hij mag bidden hoe hij gewend was.’ 

 
Joodse wijsheid 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

