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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  

12 dec 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Louise  

  Kooiman 

17 dec 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

Borst, kerstviering 

19 dec 15.30 uur Hoogkarspel, kerstzangdienst, 

  m.m.v. de kerkenraad en The  

  Kitchenware 

24 dec 19.00 uur Westwoud, RK kerk,  

  kinderkerstfeest, m.m.v. oecume-

nische werkgroep en het project-

kinderkoor 

24 dec 22.00 uur Hoogkarspel, kerstavondviering 

(waarschijnlijk online), ds Henri 

Frölich 

31 dec 19.00 uur Westwoud, oudjaarsviering, 

m.m.v. de oecumenische werk-

groep en het Kleinkoor 

02 jan         geen viering 

 

Komende zondag 

Zondag 12 december is er een viering in de protestantse 

kerk van Hoogkarspel, voorganger is pastor Louise 

Kooiman. 

 

Coronaregels 

 In de kerk gelden  weer de gebruikelijke                                          

corona-maatregelen: handen ontsmetten bij binnen-

komst 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 hen die niet samen een  

huishouding vormen. 

 

Kerstzangdienst 

Vanwege de situatie is de kerstzangdienst op                       

19 december vervroegd naar 15.30 uur! 

De viering wordt voorbereid door de kerkenraad. Het 

combo The Kitchenware zingt een aantal kerstliederen.  

Wees welkom! 

 

Vol van verwachting 

Sinterklaas is net weer voorbij en in het kerkelijk jaar is 

het de adventsperiode. Afgelopen zondag was het al-

weer tweede advent. We leven toe naar  

 

Kerst. Het is een tijd van terugkijken en ook alvast 

vooruit kijken. 

Naar het licht van Kerst met de hoop dat het na het 

donker toch ook weer echt licht zal worden. Symboliek 

in overvloed dus en we kunnen er ons van alles bij 

voorstellen. We hopen op licht aan het einde van de 

tunnel van de coronapandemie. We zitten er helaas nog 

steeds volop in, al hadden we dat niet meer gedacht. 

Het kan soms raar lopen. De adventstijd is een bijzon-

dere tijd, een heel mooie tijd, een tijd waarin ernst en 

inkeer zich toch ook mengen met feestelijkheid en        

gezelligheid en waarin het toeleven naar het kerstfeest 

in de kerkelijk sferen in ieder geval ook verdiept wordt 

tot het toeleven naar de komst van Gods Koninkrijk. Wij 

mensen hebben altijd wel iets te verwachten. Kinderen 

tellen af hoeveel nachtjes slapen het nog is totdat ze      

jarig zijn of totdat het Sinterklaasavond is.                    

Volwassenen verheugen zich er misschien wel op als ze 

kunnen toeleven naar de vakantie of naar een jubileum-

feest. We leven met z’n allen ook in de hoop of             

verwachting dat we het ergste van de coronapandemie 

toch al gehad hebben. Vooral ook alle mensen die         

dagelijks werken in de zorg en van dichtbij meemaken 

hoe heftig het is helemaal, zullen helemaal hopen op 

een tijd waar alles weer in een wat rustiger vaarwater 

terecht komt! Zieken verlangen naar een teken van ge-

nezing of herstel. Eigenlijk bestaat ons hele leven uit 

het toeleven naar het volgende, naar dat wat gaat          

komen, naar wat wij mogen hopen. Heel bijzonder leeft 

die verwachting natuurlijk bij mensen die samen de            

geboorte van een kind verwachten en daarvoor                 

bijvoorbeeld de babykamer in gereedheid brengen:          

letterlijk ruimte maken voor degene die gaat komen. Bij 

ons thuis is er die verwachting  natuurlijk ook, ik zie het 

ook heel sterk bij Tessa! We zijn er klaar voor. Alles 

staat al klaar om de baby te ontvangen. Al duurt het 

nog een paar weken we kijken uit naar de geboorte van 

ons kind! En al zulke emoties horen dus eigenlijk ook 

thuis in de adventstijd. Een mooi adventslied van          

Marijke de Bruijne verwoordt het zo: 

 

Vol van verwachting zijn wij gekomen, 

om weer te weten waartoe wij bestaan. 

Verstillend van binnen, verlangend te horen 

het levende Woord dat opnieuw wordt geboren 

waar mensen in aandacht en liefde verstaan 

 

Ds Henri Frölich 

 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


