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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. 

 

01 apr 19.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

   Witte Donderdag, online 

    viering 

02 apr 19.30 uur Westwoud, Goede Vrijdag, 

PKN kerk, volg berichtgeving 

op Facebook 

02 apr 19.30 uur Westwoud, Goede Vrijdag,  

RK kerk, volg berichtgeving op 

Facebook 

04 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke 

Borst, Paasviering, m.m.v. Bo 

de Myttenaere op piano 

11 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

 

 

Komende vieringene 

Witte Donderdag 1 april 19.00 uur is er een     

online viering vanuit de protestantse kerk van  

Hoogkarspel. Voorganger is ds Henri Frölich.  

 

Paasviering 

Helaas vinden we het niet verantwoord om  

eerste paasdag een fysieke dienst te houden. 

U kunt wel de dienst volgen via de website van          

onze kerk: www.pkn-hoogkarspe-lutjebroek.nl. 

Voorganger is ds Hanneke Borst en we hopen dat 

Bo de Myttenaere ons kan laten genieten van zijn 

prachtige pianospel.  
 

 

 

Ik geloof in Jezus, omdat hij mij ontroert. Niet als 

romanpersonage, niet als grote historische figuur, 

niet als held, maar als ultieme anti-held. Een               

normaal, aangepast mens (of dier) reageert op 

dreigende situaties door ofwel te vluchten of wel 

te vechten, weten we sinds Darwin. 

Jezus deed geen van beide. Hij bleef staan. Niet 

trots maar breekbaar. 

 

Désanne van Brederode 
 

 

Gebed op de paasochtend 

 

God, 

We weten niet wat er gebeurd is, 

maar we zien tekens van nieuw leven: 

morgenlicht, een leeg graf 

fris groen, rotsen die zon doorlaten. 

Dank u daarvoor! 

 

We weten niet hoe het gebeurd is, 

maar we horen woorden vol toekomst; 

dat liefde opstaat, wakker wordt uit de dood, 

dat het licht van Jezus 

niet gedoofd is, maar volop schijnt. 

Dank u daarvoor! 

 

We weten niet hoe het gebeurt, 

maar vreugde begint zich in ons te roeren, 

hoop dat het waar is: 

ook de liefde in ons kan opstaan 

en gewekt worden uit wat dood is. 

 

En dan leven,  

als nieuw, in morgenlicht. 

Dank u daarvoor! 
 

Amen 
 

 

 

Wij wensen u fijne paasdagen toe! 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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