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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 

7 juni  10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

02 juli   19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper, 

 o.l.v. Wilma van Ophem, 

m.m.v. Nirmala 

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 

01 aug  10.00 uur  Westwoud, pastor Cor van der     

                               Spek  

 06 aug   10.00 uur  Hoogkarspel, meditatievesper 

o.l.v. pastor Cor van der Spek 

 08 aug   10.00 uur  Hoogkarspel, mevrouw Arja 

Kraal 

 

 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 27 juni om 10.00 uur is er een        

viering in de Protestantse Kerk van Hoogkarspel. 

Voorganger, is ds Henri Frölich. Ds Marina Slot 

zou eerst in deze dienst voorgaan maar door 

persoonlijke omstandigheden is zij verhinderd. 

 

Meditatievesper 

Op 2 juli is er om 19.30 uur, o.l.v. Wilma van 

Ophem een Meditatievesper in de grote zaal van de 

kerk. De muziekgroep Nirmala verleent muzikale 

medewerking. 

 

Ben ik een pelgrim? 

In het juli/augustus nummer van de Open Deur 

wordt de vraag gesteld; wat beleefde u als een  

pelgrimage.? Wanneer voelde u zich een pelgrim.? 

Hieronder een paar belevenissen van mensen die 

zich bij een bepaalde gebeurtenis een pelgrim  

voelden. 

 

                           Doel bereikt 

Mijn partner en ik zijn allebei trainer bij een sport-

vereniging waar je ook kunt trimmen en sportief 

wandelen. Zij traint een kleine groep diabetici en ik 

een grote groep 50-plussers. Vanwege de Corona 

waren de trainingen al een paar keer gestopt, de 

laatste keer vanaf november. Diverse leden hadden 

al gevraagd wanneer we weer konden beginnen. 

Steeds moesten we zeggen dat we dat niet wisten. 

Tot eindelijk het verlossende woord kwam:  

we mochten in groepjes van vier gaan trainen. 

Het groepje van mijn partner was op die eerste 

training compleet. Bij mij was ongeveer de helft er. 

Sommigen hadden tranen in hun ogen van 

vreugde dat ze weer onder begeleiding konden 

gaan lopen en elkaar weer zagen. Dit voelde echt , 

alsof er een pelgrimstocht was afgelopen. 

Doel bereikt! 

 

              

 Het is nooit meer overgegaan 

Gaandeweg ben ik een pelgrim geworden. In 1999 

besloot ik vanaf huis te gaan lopen, niet alleen voor 

mezelf maar ‘lopend stilstaan bij kinderarbeid’. Ik 

ondersteunde daarmee een project  van:  

Kerk in Actie in Zuid-India. Basisonderwijs voor 

Dalit kinderen. Ik heb twee schooltjes bij elkaar 

gelopen en één via spreekbeurten. Ik was onderweg 

met mijn man Wim als kwartiermaker, die onze 

vouwwagen opzette en 88 keer weer inklapte. 

Toen voelde ik me pelgrim – het is nooit meer 

overgegaan, en we zijn nog steeds bij dat project 

betrokken. Dit coronajaar, op weg naar ons 60e  

huwelijksjaar, zijn we virtueel op weg naar  

Santiago gegaan, inmiddels zijn we op de terugweg 

naar huis, ook weer om het werk in Zuid – India  

financieel te ondersteunen, maar de  betrokkenheid 

is minstens even belangrijk. 

De weg te gaan, daar gaat het om. 
 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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