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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 
 

Vieringen 

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 

29 mei  19.00 uur Westwoud, PKN Kerk,  

 oecumenische viering 

 

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.  

De viering is online te volgen via de website van 

de kerk van Hoogkarspel:  

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 

Zeven wegen van barmhartigheid 

Maandag, het begin van de werkweek, is echt zo’n 

dag om eens even bij te lezen. Gedurende de 

maand krijg je namelijk zoveel leesvoer binnen dat 

er onvermijdelijk een stapel tijdschriften, artikelen, 

folders en boeken ontstaat die nodig eens bijge-

werkt moet worden. Alles lezen lukt natuurlijk 

nooit, maar grasduinen in al dat leesvoer biedt 

soms een hoop inspiratie voor bijvoorbeeld de 

inhoud van de komende dienst op zondag! Deze 

keer stuitte ik op een boekje dat meegestuurd werd 

met het tijdschrift ‘Woord en Weg’ uitgegeven door 

de Protestantse Kerk. De titel van het boekje is: 

‘Zeven wegen van barmhartigheid’ met als                    

onder-titel: de naïviteit van het doen. Het is een 

prachtig uitgegeven boekje rond de zeven werken 

van barmhartigheid die beschreven staan in 

Matteüs 25.  

 

 

Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te 

eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 

Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en 

opgenomen,  

u naakt gezien en gekleed? 

Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was 

of in de gevangenis zat  

en zijn we naar u toegekomen? 

 

En de koning zal hun antwoorden: 

Ik verzeker jullie: 

alles wat jullie gedaan hebben  

voor een van de onaanzienlijksten van mij broeders 

of zusters,  

dat hebben jullie voor mij gedaan.  
(Matteüs 25 vers 37-40) 

 

De samenstellers van het boekje reiken manieren 

aan om met de zeven barmhartigheden aan het 

werk te gaan. Direct door bijvoorbeeld de handen 

uit de mouwen te steken als vrijwilliger, maar ook 

om ons te laten nadenken, met boeken of films, in 

de liturgie en de diaconie. De leidraad in het 

boekje wordt gevormd door de bekende zeven  

panelen van de Meester van 

Alkmaar uit 1504. Ze hangen in 

het Rijksmuseum in Amster-

dam. Het boekje is voor mij in 

ieder geval weer een bron van 

inspiratie om mee aan de slag 

te gaan! Mocht u 

belangstelling hebben om het 

boekje zelf te lezen het is te        

bestellen voor € 3 plus 

verzendkosten via het mail-

adres: shop@zevenwerken.nl.  

Ik wens u alle goeds en ook een 

vruchtbare en inspirerende 

week! 
   Ds Henri Frölich   

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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