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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  

21 jan 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

  Borst 

23 jan 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

  m.m.v. Welight 

29 jan 19.00 uur Westwoud, oecumenische  

  viering 

04 feb 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper,  

  Pastor Cor van der Spek 

06 feb 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich 

13 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

20 feb 10.00 uur Hoogkarspel, mevr. Arja Kraal 

27 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henk Reefhuis 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 23 januari om 10.00 is er hoogst-

waarschijnlijk weer een live kerkdienst. Volgt u de 

berichten op onze website! 

Voorganger is ds Henri Frölich. Wilma van Ophem 

zal in deze dienst herbevestigd worden als diaken. 

Het duo Welight, Wilma en Els, geeft muzikale 

medewerking. Het wordt een feestelijke viering! 

Wees welkom! 

 

Geboorte zoon 

Afgelopen zondag was pas mijn eerste dienst van 

het nieuwe jaar (in de Purmerkerk deze keer) en 

ook de eerste dienst na de geboorte van onze zoon. 

Want vorige week zondag 9 januari werd onze 

zoon Rick geboren en dan maak je toch weer van 

dichtbij mee wat een wonder de geboorte van een 

baby eigenlijk is. Wat kwetsbaar mensen en 

(kleine) kinderen zijn, maar wat er ook een            

oerkracht in mensen schuilgaat! Het gaat gelukkig 

heel goed met moeder en kind en ik als vader en 

Tessa als dochter en grote zus zijn supertrots! De 

woorden die afgelopen zondag centraal stonden in 

de dienst kwamen uit het evangelie van Marcus. 

Het ging over het begin van het optreden van  

 

 

 

Jezus, waar Jezus door Johannes gedoopt wordt. 

En dan klinkt er een stem: deze is mijn Zoon, mijn 

veelgeliefde! Juist nu kwamen deze woorden extra 

bij me binnen. De woorden uit het evangelie mogen 

perspectief bieden, mogen jezelf soms ook een      

spiegel voorhouden en mogen een belofte inhouden 

en kracht geven om je leven te leven! Voor ons 

deze week in het bijzonder maar ik denk voor allen 

nu we nog steeds in zo’n lastige periode zitten. 

Veel mensen kunnen wel een steuntje in de rug       

gebruiken, zijn het wachten moe, voelen soms de 

eenzaamheid en de kwetsbaarheid en hoelang gaat 

het allemaal nog duren? Toch is het goed om juist 

ook in deze tijd te luisteren naar woorden uit de 

Bijbel die perspectief en troost en bemoediging 

bieden. Zondag klonk een voor mij onbekend lied 

uit het liedboek, maar in de woorden van het lied 

kwamen voor mij de bijzondere afgelopen week 

met de geboorte van onze zoon, maar ook de            

lastige tijd waarin we nog steeds met z’n allen     

leven in de volgende mooie woorden samen: 

 

Zoals een moeder zorgt 

voor kinderen, haar toevertrouwd, 

en waarborgt dat zij leven: 

zo werkt een god van liefde, 

en geen uur verflauwt zijn vuur. 

Niet meer verstomt het woord 

dat Hij ons heeft gegeven 

 

Een waterval van licht, 

van vreugde en gerede hoop, 

van inzicht en vertrouwen: 

zo overkomt Gij mensen, ik besta 

uw woord en ga. 

Nog weet ik niets van U, 

ooit zal ik U aanschouwen. 

 

Ds Henri Frölich 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

 

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

