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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 

13 juni  10.00 uur Hoogkarspel, ds Rudolf  

 Kooiman 

20 juni  10.00 uur Hoogkarspel, pastor  

 Louise Kooiman 

27 juni  10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

02 juli   19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper, 

 o.l.v. Wilma van Ophem 

04 juli   10.00 uur Westwoud, dhr Kees van 

 Lenten 

11 juli   10.00 uur Hoogkarspel, pastor Piet Meijer 

18 juli   10.00 uur Hoogkarspel, ds Marijke Kraak 

25 juli   10.00 uur Hoogkarspel, de heer Kees van 

Lenten  

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 13 juni om 10.00 uur is er een        

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

Ds Rudolf Kooiman is de voorganger, hij is        

predikant van de gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. 

 

Bomen 

Vrijdagvond was er na een hele lange tijd weer een 

meditatievesper in de protestantse kerk van           

Hoogkarspel. We zaten met elkaar in een kring, 

staken licht aan en luisterden naar mooie muziek. 

Ds Henri Frölich leidde deze vesper. Het thema 

was die avond ‘bomen’. 

De bijbel bevat een schat aan beelden over bomen: 

de levensboom, de stamboom, de vruchtdragende 

boom, de boom als symbool van wijsheid en van 

de wet. 

Bomen spreken tot onze verbeelding, met hun 

machtige stam vormen bomen een bijna tijdloos 

element in het landschap en ze zien de                     

wisselvallige mensen-geschiedenis voorbijtrekken.  

 

 

 

 

 

Psalm 1: aan de Krommerijn 

 

Gelukkig is de mens die 

mag groeien en bloeien 

als een boom aan stromend water. 

Vrucht dragend als een fruitboom 

beladen met zonnige appels. 

Gelukkig is hij die 

niet meegaat met wie spot, 

met wie onverschillig is. 

 

Gelukkig is zij als ze niet blijft hangen 

bij wie negatief is, of meegaat 

met wie een ander kwaad doet. 

Ze groeien en bloeien, 

verdorren niet 

aan het stromend water 

van Gods liefde 

 

 

 

 
Wim Zagt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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