
 

 

PROTESTANTSE  GEMEENTE 
Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692 

email: ahfrolich@gmail.com 

Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601 

Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730, 

email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek 

Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel 

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of  0637229429 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 

De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap      

Startzondag 

die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij  

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd 

worden 

 

Vieringen 

                  

 03 sep   19.30 uur  Hoogkarspel, meditatievesper, 

          Wilma van Ophem 

 05 sep  10.00 uur  Westwoud, ds Marijke Kraak 

 12 sep   10.00 uur  Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

        Startzondag, met muzikale  

  medewerking van Wilma van 

Ophem en Els Weijers 

17 sep   09.45 uur Noorderlandhuis,  voorganger 

 nog niet bekend 

18 sep   19.00 uur Hoogkarspel, RK Kerk, vredes- 

  dienst, ds Henri Frölich 

26 sep   10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

01 okt   19.30 uur  Hoogkarspel, meditatievesper, 

                               o.l.v. Wilma van Ophem 

03 okt   10.00 uur  Westwoud, ds Henri Frölich 

10 okt   10.00 uur  Hoogkarspel, ds Henk Reefhuis 

 

 

Komende zondag 

Zondag is er om 10.00 een viering in de kerk van  

Westwoud. Voorganger is ds Marijke Kraak  

                             
Startzondag 

Op 12 september openen we het nieuwe kerkelijk 

seizoen met de startzondag. Het thema van deze dienst:  

               ‘Van U is de toekomst’ 

Wilma van Ophem en Els Weijers vormen samen het 

zangduo We-Light, zij geven muzikale medewerking.  

Vanaf die datum starten we met het rechtstreeks 

uitzenden van de diensten via kerkdienst gemist. Na de 

dienst is er een gezellig samenzijn met koffie, drankje en 

een lunch. Jos van Ophem en Frans van Muijen zullen 

tijdens het samenzijn aan kleine groepjes uitleg geven 

over’ hoe het uitzenden van Kerkdienst gemist werkt.’  

 

 

 

Schoppenvrouw 

Op 19 september om 15.00 uur is er in de R.K. kerk een 

voorstelling van het stuk ‘Schoppenvrouw’ Een vervolg 

op de stukken ‘De Weg en De Grens’, die Ekaterina  

Levental al eerder bij ons in het dorp heeft gespeeld . 

Volgende week vertellen wij u hier meer over.   

Verwondering 

Afgelopen week stond er een kerkenraadsvergadering 

gepland, een vergadering van het kerkelijk bestuur dus. 

En besturen is natuurlijk goed. Je bespreekt de zakelijke 

beslommeringen, je maakt plannen voor de nabije 

toekomst, kijkt naar de taakverdeling bij de  

verschillende activiteiten en maakt een lijstje met  

actiepunten: wie doet wat! Toch willen we graag dat het 

bij onze vergaderingen niet alleen gaat om het regelen 

van de praktische zaken. Daarom plannen we aan het 

begin van onze vergaderingen ook een klein moment 

van bezinning in. We maken een rondje waarin we 

kunnen delen wat ons op dat moment bezig houdt en 

juist dat zijn vaak waardevolle momenten met elkaar. 

Deze keer opende ik de vergadering met een kort 

bezinningsstukje uit een boekje van Stephan de Jong. 

De Jong is op mooie wijze  in staat het persoonlijke en 

het kwetsbare van geloven te verwoorden. Volgens hem 

berust geloof in God op ervaringen die je niet zomaar 

even onder woorden brengt. Geloven is daarmee 

kwetsbaar en betwijfelbaar, maar nog geen onzin. Het 

gedeelte waarmee ik opende had als titel: 

 ’Verwondering’. Hij schrijft onder meer: mijn denken 

is meer dan mijn verstand. Het omvat ook  

verwondering. Een manier van denken die nooit is 

uitgedacht. Een manier van danken die nooit is 

‘uitgedankt’.  

Misschien is de essentie van de verwondering wel  

dankbare verbazing. Een verbazing die vermoedt dat 

mijn enge bestaan wordt omsloten door een wijdere 

horizon dan mijn zintuigen kunnen waarnemen. Een 

dankbaarheid die meent een beaming te beluisteren van 

mijn kleine bestaan binnen een groter geheel. 

Dat grotere geheel dat mijn leven omgeeft, is dat niet 

even groot als U?  Voor mij prachtige woorden om 

verwonderd even bij stil te staan. In zo’n perspectief  

verloopt de kerkenraadsvergadering in een heel ander 

licht. 

Ds. Henri Frölich 

                                                Met vriendelijke groeten, 

                           Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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