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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  

18 mrt 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

  Borst 

20 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

27 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Piet Meijer 

03 apr 10.00 uur Westwoud, ds Mataheru 

10 apr 10.00 uur Westwoud, Palmpasen,  

  oecumenische viering 

14 apr 18.00 uur Hoogkarspel, Witte Donderdag 

  met Seidermaaltijd 

15 apr 19.00 uur Westwoud, RK kerk, Goede 

Vrijdag, oecumenische viering 

16 apr 10.00 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

Borst, oecumenische  

   Paasviering 

17 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

  Paasviering 

   
Komende Zondag 

Zondag 20 maart om 10.00 uur is er een viering in de 

protestantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger is ds 

Henri Frölich. 

 

Filmmiddag 

Vrijdag 18 maart om 14.30 uur is er weer een film-

middag gepland. De film gaat over het  waargebeurde 

drama over de rechtszaak rondom de moord op de             

weduwe Wittenberg, hoe deze zaak veranderde in een           

nationaal mediacircus. 

Na afloop van de film is er gelegenheid onder het genot 

van een drankje met elkaar na te praten. 

Mocht de kerk in gebruik zijn voor de opvang van 

vluchtelingen dan kan de film niet doorgaan. U krijgt 

dan bericht via de mail. 

 
Sobere maaltijd 

Op 5 april om 18.00 uur is er weer een sobere maaltijd 

in de RK kerk. U kunt zich hiervoor opgeven bij Tineke 

Hupkens, tel.:  0640860984, of bij Loes Siedenburg, 

tel.: 0640022451. 

 

 

 

 

Gemeenteavond 

Vorige week woensdagavond waren we als                   

protestantse gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek sinds 

lange tijd weer bijeen in de kerk om in een                           

ongedwongen sfeer eens na te denken over onze kerk-

gemeenschap. Hoe staan we er voor, wat doen we en 

hoe kijken we naar de toekomst. Anders dan een kerk-

dienst is een gemeenteavond bij uitstek geschikt voor 

een onderlinge uitwisseling van gedachten. Als                   

predikant heb ik wat verteld over mijn werk en hoe ik 

de  afgelopen tijd heb beleefd en hoe ik kijk naar de    

toekomst. 

Ook Hanneke Borst mijn directe collega en in onze  

gemeente een dag per week aan het werk vooral voor 

het pastoraat (geestelijke bijstand verlenen waar dat  

nodig is) vertelde wat over haar werk in de  gemeente. 

Ook bespraken we de bezinningsdag van de kerkenraad 

die een week eerder had plaatsgevonden. Ook bij die  

bijeenkomst hebben we nagedacht over de toekomst. 

We bespraken een stuk van de classis die gaat over de 

steeds kleiner wordende gemeenten en hun   

mogelijkheden om toch zelfstandig te blijven. Voor 

onze gemeente geldt dat hoewel we een kleine               

gemeente zijn we ons niet direct zorgen hoeven te         

maken over onze zelfstandigheid. Het gaat er wel om na 

te denken over waar we onze prioriteit, kracht en             

speerpunten op willen richten de komende tijd. 

De basistaken van gemeente-zijn kunnen worden  

samengevat in vijf taken: eredienst, pastoraat,                  

diaconaat, vorming en toerusting en missionaire             

opdracht. We zijn deze activiteiten in beide bijeen-   

komsten stuk voor stuk langs gegaan. Waar liggen onze 

sterke punten, wat willen we graag behouden en waar 

willen we aan werken. Aan de hand van deze kapstok 

kwam er een boeiend gesprek op gang. De komende tijd 

pakken we de draad weer op om wat wij belangrijk      

vinden in het gemeente-zijn zoveel mogelijk handen en 

voeten te geven in de praktijk van kerkdiensten, omzien 

naar elkaar en helpen waar nodig is!  

 

Anselm Grün zegt het zo: 

‘Wij zijn vaak niet tevreden met ons leven van dit          

moment. Maar tegelijkertijd zijn we bang om iets 

nieuws te beginnen, het vertrouwde af te breken en een 

innerlijke en uiterlijke ommekeer aan te durven. Maar 

we zullen alleen ervaren wat echt leven is, wanneer we 

bereid zijn om steeds weer op weg te gaan’. 

 

Ds Henri Frölich 
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