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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 

 

15 mei 10.00 uur  Hoogkarspel, ds Jantina de                               

Ruiter 

20 mei 09.45 uur Noorderlandhuis,  

                               ds Henri Frölich 

22 mei 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri  

                               Frölich en ds Wilma  

                               Hartogsveld doopdienst 

26 mei   10.00 uur  Hemelvaart, geen dienst 

28 mei   19.00 uur  Westwoud, oecumenische  

 viering met oec werkgroep 

03 juni   19.30 uur  Hoogkarspel, Meditatie   

vesper, Cor v.d. Spek 

5 juni     10.00 uur Westwoud, Pinksteren, 

mevr. Ina Broekhuizen-        

                               Slot, West-Friese viering,    

mmv het kleinkoor 

 

Komende zondag 

Zondag 15 mei om 10.00 uur is er een viering  

In de protestantse kerk van Hoogkarspel.  

Ds Jantina de Ruiter is de voorganger.  

Zij is predikante van de Thomas gemeente.                     

 

Zondag 22 mei 

Dit wordt een bijzondere en feestelijke dienst.    

Rick Frölich wordt dan gedoopt. Rick is het   

zoontje van Henri en Susan en het broertje van 

Tessa. Het gebeurt niet zo vaak dat er bij ons  

een kind wordt gedoopt. We verheugen ons er   

enorm op. Ds Henri en ds Wilma Hartogsveld  

zijn de voorgangers. Van harte welkom.!                      

                          

                        Bijbelse Bomen 

De bekendste boom is die van kennis van goed   

en kwaad, door God in het midden van de hof   

van Eden geplaatst. 

Adam en Eva mogen de vruchten van de  

bomen eten. Maar niet die van de boom van de  

 

 

kennis van goed en kwaad. Maar wat niet mag  

is voor de mens het meest aantrekkelijk.  

De ongehoorzaamheid betekent het einde van. 

het paradijselijk leven op aarde. Wat volgt  

is een bijbel vol verhalen waarin God vol trouw de 

mensen meeneemt naar nieuwe toekomst: een 

nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En in het  

laatste boek, Openbaring, krijgen we dat hoopvol 

geschilderd met onder andere een rivier met leven 

gevend water en een levensboom vol vruchten, met 

bladeren die volken genezing brengen. 

  

                             Olijfboom 

De olijfboom verwijst naar vrede, nieuw begin,  

geluk. Na de grote vloed brengt een duif een olijf-

tak in zijn snavel mee naar de ark van Noach, als 

teken dat op aarde weer leven mogelijk is. Uit de 

vruchten van de boom wordt olijfolie gewonnen – 

olie die ook dient om te zalven: koningen, priesters 

werden gezalfd . Volgens het evangelie van  

Filippus’, dat niet in de Bijbel is opgenomen, zou 

de levensboom in het midden van het paradijs (niet 

te verwarren met de boom van kennis van goed en 

kwaad) een olijfboom zijn. ‘Het is de olijfboom die 

de zalvingsolie voortbrengt: dankzij dit is er  

opstanding.’ Even eerder wordt verwezen naar het 

kruis – dat zou uit olijvenhout getimmerd zijn. 

Levensboom en kruis worden zo met elkaar  

verbonden. 

 

                               Ceder  

Kracht en schoonheid – daar staan ceders voor. 

De profeet Ezechiël spreekt van mooie takken, 

schaduwrijk gebladerte en een rijzige stam,’ geen 

boom in de tuin van God evenaarde zijn schoon-

heid’. In de liefdesliedjes in Hooglied zingt het 

meisje dat de gestalte van haar lief zo fier is als 

een ceder van de Libanon. In de psalmen wordt 

over ‘ceders van God’ gezongen, bomen die God 

zelf geplant heeft en alleen God kan vellen. Ceders 

blijven altijd groen en symboliseren daarom ook 

eeuwig leven. 
                                                                      Harold Schorren 

                                                                       Open Deur mei 2022 

                       

                                        Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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