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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  

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, 

Wilma van Ophem  

05 dec 10.00 uur Westwoud, ds Hanneke Borst 

12 dec 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Louise  

  Kooiman 

16 dec 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

Borst 

19 dec 16.30 uur Hoogkarspel, kerstzangdienst, 

  m.m.v. de kerkenraad en The  

  Kitchenware 

 

 Noorderlandhuis 

 Vrijdagmorgen 19 november om 09.45 is er een viering 

 van gedenken in het Noorderlandhuis. Voorgangers zijn 

 ds Hanneke Borst en diaken Wim Zürlohe. 

  

 Komende zondag 

 Zondag 21 november om 10.00 uur is er een viering in 

de protestantse kerk van Hoogkarspel, voorganger is ds 

Hanneke Borst. 

 

Kunstlezing over Maria Magdalena 

 Helaas kan de lezing van Sophie Oosterwijk op donder-

dag 18 november geen doorgang vinden, vanwege de 

aangescherpte RIVM-maatregelen. 

 

Coronaregels 

 In de kerk gelden  weer de gebruikelijke corona-        

maatregelen: handen ontsmetten bij binnenkomst en het    

mondkapje gebruiken tot u op uw plaats zit. 

 We kunnen gelukkig nog wel zingen met elkaar. 

 We hanteren de 1.5 m voor mensen die geen familie 

zijn van elkaar. 

 

 

 

 

  

Elkaar zegen toewensen 

Aan het einde van de dienst krijgen de kerkgangers        

altijd de zegen mee die de predikant uitspreekt. En ik 

heb in al die jaren dat ik predikant ben, vaak gehoord 

dat voor veel gemeenteleden dat als een bijzonder       

moment in de dienst ervaren wordt. De tekst die het 

meest vertrouwd in de oren klinkt komt uit het Bijbel-

boek Numeri, hoofdstuk 6 en heeft dus Joodse wortels: 

‘De Heer zegene u en Hij behoede U…’Het woord ze-

gen betekent van oorsprong: ‘het goede zeggen’. Het 

zijn goede woorden die je meekrijgt omdat je op reis 

gaat, een nieuwe weg inslaat, je levensweg vervolgt in 

de nieuwe week, of het nieuwe seizoen of welk nieuw 

begin dan ook maar. Afgelopen april verscheen er nog 

een prachtig themanummer van het blad ‘Open deur’ 

juist over de zegen. Een zegen heeft ook iets van een 

compliment. Je zegt goede en mooie woorden tegen een 

ander. Een zegen heeft ook iets van een wens. Maar een 

zegen is toch ook meer, toch anders. De geladenheid 

van de woorden die de christelijke traditie ons aanreikt 

mag ons doen beseffen dat we staan in een lang en 

groot verhaal, van toen en nu, van God-met-ons van 

een gezegende geschiedenis. Juist in onze onzekere tijd, 

nu de pandemie weer oplaait en we wederom worstelen 

met allerlei maatregelen mogen zegende woorden ons 

ook weer op het juiste spoor zetten. In het blad van 

‘Open Deur’ verwoordde Andries Govaart het zo: 

 

Moge wat op je weg komt jou tot zegen zijn: 

De vreugde van de ontmoeting, de pijn van ontbering, 

de tijd van verwachting, het genot van de volheid, de 

kaalte van het gemis. 

 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 

dat je ogen met mildheid kijken, dat je handen open 

zijn en opbouwen, 

dat je luistert tot in het zwijgen, dat je woorden op-

recht zijn 

en dat je in hart en nieren bewogen bent om de mens 

op je weg. 

 

God zegene jouw weg, 

moge jouw leven tot Gods eer zijn. 

  

Ds Henri Frölich  

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg  
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