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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 

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 

04 juni  19.30 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

 meditatievesper 

06 juni  19.30 uur Westwoud, ds Henri Frölich 

13 juni  10.00 uur Hoogkarspel, ds Rudolf  

 Kooiman 

20 juni  10.00 uur Hoogkarspel, pastor  

 Louise Kooiman  
 

Pinksterviering 

Zondagmorgen 23 mei om 10.00 uur gaat ds Henri       

Frölich voor in de Pinksterviering . 

We zijn blij dat wij u weer in een normale kerkdienst 

kunnen begroeten. De muziek wordt verzorgd door 

Margaret Mathot op fluit en Koos Teekens aan het        

orgel. 

We houden nog wel een aantal van 30 personen aan. U 

kunt zich opgeven bij Tineke Hupkens via  

06-40860984 of per mail:  

tinekehupkens@gmail.com 

Voorlopig zijn er geen online-vieringen 

 
Pinkstergroet 

Vrijdag 14 mei stond er een mooi artikeltje in het 

Noord-Hollands Dagblad over een initiatief van de   

predikanten van de regio Waterland. Zelf heb ik er ook 

aan meegewerkt aangezien ik naast mijn predikant-

schap voor Hoogkarspel ook predikant ben van de Pur-

merkerk in Purmerend. Met dit project willen we in        

ieder geval de gemeenteleden van heel Waterland aan      

elkaar verbinden. Pinksteren is tenslotte een feest van 

verbinding. Er stond een mooie foto bij van de           

predikanten in de grote kerk van Edam rond een op de 

grond uitgelegde vlam met daarin allemaal van papier 

gevouwen duiven. Op de duiven staan allemaal                 

pinkstergroeten die door de gemeenteleden zijn  

 

 

opgeschreven en daarna gevouwen zijn als de duif van 

Pinksteren. De duiven worden komende zondag met 

Pinksteren uitgedeeld in de verschillende gemeenten als 

blijk van verbinding tussen alle kerken, maar ook ver-

binding tussen alle mensen onderling. 

Juist nu we de verbinding de afgelopen tijd zo moesten 

missen. Afstand houden was het devies, zo min mogelijk 

samenkomsten en zo veel mogelijk thuisblijven. Tja, dan 

wordt het lastig om de verbinding tussen mensen, tussen 

gemeenteleden, tussen elkaar te vinden en te behouden. 

Vandaar zo’n mooi Pinksterinitiatief om, nu het weer 

kan, volop op zoek te gaan naar de verbinding.          

Komende zondag vieren we Pinksteren. Gelukkig mag 

er weer wat meer en kunnen we elkaar ontmoeten in de 

kerk. Samen zoeken we naar verbinding en een nieuw 

begin, samen zoeken we naar vrede (want wat is die 

vredesduif van Pinksteren ook vandaag de dag nog       

nodig, gezien alle ontwikkelingen in de wereld). Bij het 

Pinksterinitiatief werd ook een filmpje gemaakt (als het 

beschikbaar is zullen we de link naar het filmpje door-

geven o.a. op onze website: www. https://www.pkn-

hoogkarspel-lutjebroek.nl/ ) In het filmpje zingen we           

samen ook een prachtig Pinksterlied (lied 695 uit het 

liedboek). De tekst van het lied gaat als volgt: 

 

Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend 

licht, 

wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht. 

 

Raak met uw adem mijn onrust, tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt Gij: Gij ziet in mij uw kind. 

 

Wees ook de Geest die mij aanvuurt en al mijn twijfels 

bant. 

Als geroepen kom ik: mijn tijd is in uw hand. 

 

Kom en doorstraal mijn dagen, Geest van God          

uitgegaan, 

die mijn ogen opent voor wie naast mij staan. 

 

Heer raak ons aan met uw adem, geef ons een verge-

zicht! 

Draag ons op uw vleugels, zegen ons met licht! 

 

Ik wens u gezegende Pinksteren! 

Ds Henri Frölich 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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