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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  

05 nov 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper, 

  ds Henri Frölich 

07 nov 10.00 uur Westwoud, ds Luuk van Loo, 

  gedenken van overledenen 

14 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

  gedenken van overledenen 

19 nov 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

Borst, gedenken van  

  overledenen 

21 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke 

  Borst 

28 nov 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Jerke 

  de Vries 

03 dec 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper  

05 dec 10.00 uur Westwoud, ds Hanneke Borst 

 
 Meditatievesper 

 Vrijdagavond om 19.00 uur is er een                                 

meditatievesper in de kerkzaal van de protestantse kerk 

van Hoogkarspel o.l.v. ds Henri Frölich. 

 Wees welkom!  

 

 Komende zondag 

 In de protestantse kerk van Westwoud is er op                          

7 november om 10.00 uur een dienst waarin we de 

overledenen van onze kerkelijke gemeente  van het              

afgelopen kerkelijk jaar gedenken. 

 Voorganger is ds Luuk van Loo. 

 

Een tijd van herdenken 

Afgelopen weekend ging de klok een uur terug. Een  

uurtje langer slapen maar ook wintertijd! De dagen 

worden korter en donkerder. Dit jaargetijde is dan ook 

bij uitstek geschikt om ons te bezinnen en te herdenken. 

We staan stil bij ons leven en bij de mensen in ons         

leven. Vooral ook de mensen die we missen. Juist in 

deze tijd kan het gemis weer heftiger aanvoelen en juist 

ook in de kerk willen we ruimte bieden aan dergelijke 

gevoelens. In de protestantse kerk zijn we gewend om 

op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (vlak voor 

advent richting Kerst) de overledenen van binnen en        

buiten de gemeente te gedenken.  

 

 

 

Voor elk overleden gemeentelid wordt een kaars               

aangestoken. Daarnaast wordt er een kaars                  

aangestoken om al onze gestorven geliefden te               

gedenken. In de  katholieke kerk kennen we de traditie 

rond Allerzielen op 2 november. Op Allerzielen gaat het 

ook om de herdenking van de dierbaren.                            

Rond 2 november trekken veel families naar de begraaf-

plaatsen om daar hun geliefden te gedenken. Graven 

worden speciaal voor deze gedachtenis schoongemaakt 

en voorzien van bloemen of planten. Ook Allerzielen 

past goed bij de herfst. De kortere dagen, de kilte en de 

vallende bladeren bevorderen het nadenken over dood, 

verlies en rouw. We branden kaarsen omdat de mensen 

die zijn overleden in gedachten nog bij ons zijn. De 

kaars als teken dat we hoop en troost zoeken bij elkaar 

en bij God. In leven en in dood zijn we verbonden met 

de Eeuwige. Het levenslicht dat straalde op Pasen mag 

ons omringen, onze gezichten verlichten en onze harten 

bemoedigen.                                 

Ds Henri Frölich 

 

De mensen van voorbij 

Wij noemen ze hier samen. 

De mensen van voorbij 

Wij noemen ze bij namen. 

Zo vlinderen zij binnen 

In woorden en in zinnen 

En zijn wij even bij elkaar 

Aan ’t einde van het jaar. 

 

De mensen van voorbij 

Zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 

Ze zijn met ons verweven 

In liefde, in verhalen, 

Die wij zo graag herhalen, 

In bloemengeuren, in een lied 

Dat opklinkt uit verdriet. 

 

De mensen van voorbij 

Zij worden niet vergeten. 

De mensen van voorbij 

Zijn in een ander weten. 

Hanna Lam 

 

 

 Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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