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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 

01 okt   19.30 uur  Hoogkarspel, meditatievesper, 

                               o.l.v. pastor Cor van der Spek 

03 okt   10.00 uur  Westwoud, ds Henri Frölich 

10 okt   10.00 uur Hoogkarspel, ds Henk Reefhuis 

17 okt   10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton 

  Heijboer 

22 okt 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

Borst 

24 okt 10.00 uur Hoogkarspel, Wilma van              

Ophem, m.m.v. Welight 

30 okt 19.00 uur Westwoud, oecumenische 

   Viering 

 

Meditatievesper   

Elke eerste vrijdagavond van de maand om 19.30 

uur is er een meditatievesper in de protestantse 

kerk van Hoogkarspel. We zitten met elkaar in een 

kring, steken een lichtje aan, luisteren naar muziek 

en zingen met elkaar, er is een korte overdenking. 

Vrijdagavond 1 oktober zal pastor Cor van der 

Spek deze meditatie leiden.  

Het thema van deze vesper is: De berg. 

U bent van harte welkom! 

 

 

Klim de berg zodat je de wereld kan zien 

Niet omdat de wereld jou kan zien 

(Chinees gezegde) 

 

 

 Komende zondag 

 Zondagmorgen 3 oktober om 10.00 uur is er een 

viering in de kerk van Westwoud. Voorganger is  

ds Henri Frölich. 

  

Vreemd en bizar 

Iedere zondag in de kerkdienst lezen we verhalen 

uit de Bijbel. Meestal bevat de eerste lezing een  

gedeelte uit het Oude Testament en de tweede         

lezing een gedeelte uit het Nieuwe Testament. 

Idealiter lukt het de predikant in zijn of haar      

overdenking de teksten te verbinden en er een     

actuele boodschap uit te destilleren voor de     

mensen van nu, de toehoorders in de dienst. Er zijn 

verschillende leesroosters in omloop die voor een 

heel kerkelijk jaar al suggesties van lezingen        

bieden. Bij iedere zondag van het jaar past wel een 

bepaalde lezing. Veel predikanten houden zich aan 

zo’n rooster. Anderen voelen zich door zo’n        

rooster beperkt in hun keuzen en kiezen vaak zelf 

de lezingen voor de zondagse eredienst. Of de        

predikant nu zelf kiest of zich aan een bepaald 

rooster houdt: heel veel Bijbelteksten komen         

vrijwel nooit aan bod in een kerkdienst! Dit komt 

ook doordat er toch hele vreemde en soms ronduit 

bizarre teksten in de Bijbel staan, waarover je als 

predikant achter de oren krabt en denkt hoe gaan 

we dit in hemelsnaam uitleggen? Geweld,             

mishandeling, seksuele uitspattingen, opdrachten 

die inhumaan zijn, alles komt voor in de Bijbel. 

Neem nou bijvoorbeeld het verhaal uit Genesis 19 

vers 1 tot 29. Twee mannen die een bezoek        

brengen aan een stad, een allochtoon die de twee 

vreemdelingen gastvrij onthaalt, stedelingen die de 

gasten willen verkrachten, de gastheer die hen tot 

in het absurde beschermt, de stad die door vuur 

wordt vernietigd, een gezin dat aan de ramp weet 

te ontkomen, een vrouw die verandert in een blok 

zout, dat zijn de ingrediënten van een even         

huiveringwekkend als spannend verhaal. En        

komende zondag in Westwoud ga ik me er als        

predikant van dienst aan wagen om me te          

verdiepen in dit verhaal en te kijken wat dit           

verhaal voor ons kan betekenen.                                    

U bent gewaarschuwd maar ook van harte            

welkom! 
Ds Henri Frölich 

 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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