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De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap 

die open staat voor iedereen. Een ieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden 

 

Vieringen 

22 mei 10.00 uur  Hoogkarspel, ds Henri  

                              Frölich en ds Wilma 

                              Hartogsveld, Doopdienst, 

                              mmv Bo de Myttenaere  

                              piano. 

28 mei  19.00 uur Westwoud, oecumenische  

                              dienst, oec. Werkgroep 

03 juni  19.30 uur  Hoogkarspel, meditatievesper, 

                              pastor Cor van der Spek 

05 juni  10.00 uur  Westwoud, mevr. Ina  

                               Broekhuizen,-Slot, Pinksteren, 

                               West-Friese viering mmv het    

                               kleinkoor 

12 juni 10.00 uur   Hoogkarspel, ds Marijke Kraak 

17 juni 09.45 uur   Noorderlandhuis, ds Henri 

                               Frölich 

19 juni 10.00 uur   Hoogkarspel, pastor Ton                 

                               Heijboer 

Komende zondag 

Deze zondag zal in een feestelijke viering Rick  

Frölich worden gedoopt. Rick is de zoon  van ds 

Henri en Susan Frölich en het broertje van Tessa. 

Voorgangers zijn ds Henri en ds Wilma Hartogsveld. 

Muzikale medewerking wordt verleend door Bo de 

Myttenaere op piano. 

U bent van harte welkom om deze bijzondere viering 

met ons mee te vieren. 

 

Westwoud 

Zaterdagavond 28 mei om 19.00 uur is er een 

oecumenische viering in de Protestantse Kerk van 

Westwoud. De viering wordt verzorgd door de 

oecumenische werkgroep 

Op Pinksterzondag is er een West-Friese viering in 

Westwoud. Voorganger is mevrouw Ina 

Broekhuizen-Slot. Het kleinkoor verleent muzikale 

medewerking. 

 

 

 

 

 

 

 

Hemelvaart 

In de kermisweek is er geen pagina van de 

Protestantse Kerk in de Rotonde.  

Komende zondag wordt onze zoon Rick gedoopt. Een 

bijzondere viering dus. Je kind laten dopen is alles 

behalve vanzelfsprekend in deze tijd waarin steeds 

minder mensen naar de kerk gaan en er dus ook steeds 

minder kinderen opgroeien met de wekelijkse 

kerkdienst en de rituelen die daarbij horen. Misschien is 

het juist daarom goed om zondag nog eens stil te staan 

bij de doop en waarom je je kind zou laten dopen. De 

doop is in ieder geval een teken waarin christenen van 

alle tijden en van alle plaatsen elkaar en zichzelf 

herkennen. En dat vind ik al een mooi gegeven bij de 

doop van komende zondag. Je staat zelf al in een lange 

traditie en daar wil je je kind graag in meenemen, hoe 

die er later dan ook zelf maar in staat. Dat is helemaal 

vrij namelijk, voor mij zit er geen enkele dwang achter. 

De doop doe je met water en het water van de doop 

draagt een veelheid van betekenissen. Water geeft 

leven. De doop is het geloof dat het leven een geschenk 

is, dat het iets is om zuinig mee om te gaan, zowel ons 

eigen leven als dat van anderen. Maar water kan ook 

bedreigend zijn en dan symboliseert de doop het 

vertrouwen dat er op een of andere manier een kracht is 

die je draagt. De geboorte van een kind is een 

levensveranderde gebeurtenis en de dankbaarheid voor 

het geschenk van het leven aan ons als ouders 

toevertrouwd staat wat mij betreft ook centraal in de 

doopdienst. Samen vieren we het nieuwe leven en dat 

willen we doen in de kerkelijke gemeenschap waar we 

bij horen. We willen onze zoon met een zegen en mooie 

intenties aan zijn levenspad laten beginnen. We kijken 

uit naar een mooie viering a.s. zondag! 

Ds. Henri Frölich 

                                                

 

                                                 

                                                Met vriendelijke groeten,       

                              Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind, ons als een geschenk gegeven, 

Jij, groot geheim ons toevertrouwd, 

deel hier met ons het breekbaar leven, 

ga met ons wegen van behoud. 

 

Wees als een wonder in ons midden, 

belofte van wat eens zal zijn, 

dat komt, waarom wij nu nog bidden: 

Gods wereld, zonder traan of pijn. 

 

Kind, ons tot lach en lied geboren, 

Jij, die alleen nog toekomst bent, 

neem in jouw leven steeds ter ore 

het woord dat licht tot leven wendt. 

 

Uit: Rakelings Nabij van Alfred C. Bronswijk 

 

 


