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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                                                                        

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                                             

26 juni 10.00 uur   Hoogkarspel, ds Henri Frölich             

03 juli 10.00 uur   Westwoud, ds Henri Frölich 

Meditatievesper                                                               

Vrijdag 3 juni om 19.30 uur is er een meditatievesper in 

de kerkzaal van de protestantse kerk in Hoogkarspel. 

pastor Cor van der Spek is de voorganger. 

Westfriese Pinksterviering                                                  

Zondag 5 juni om10.00 uur vieren we Pinksteren in de 

protestantse kerk van Westwoud. Voorganger is 

mevrouw Ina Broekhuizen-Slot. De viering zal in het 

Westfries worden gehouden. Het Kleinkoor verleent 

muzikale medewerking.  

Zondag 12 juni                                                         

Zondag 12 juni om 10.00 uur is er een viering in de 

protestantse kerk van Hoogkarspel. Ds Marijke Kraak is 

de voorganger. 

In de geest van Pinksteren de Mont Ventoux 

beklimmen                                                                           

Het is bijna Pinksteren en komend Pinksterfeest zal ik 

niet voorgaan in de dienst maar zal ik afzien op de 

Mont Ventoux. Klimmen tegen MS. Geld inzamelen 

voor onderzoek naar deze heftige ziekte gekoppeld aan 

een persoonlijk sportief doel, door 1, 2 of 3 keer die 

grote, lange, hoge en zware berg te beklimmen op de 

racefiets. Voor mij blijft het een bijzonder evenement 

waar ik graag nog een keer aan mee wilde doen. Het  

 

mooie van zo’n gezamenlijke tocht met een heel 

duidelijk doel is dat welke achtergrond je ook hebt het 

sportief bezig zijn op die dag voor een grote verbinding 

zorgt!                                                                                                                                                    

Dit doet me denken aan het Pinksterverhaal. Het 

verhaal wil dat bij het Pinksterfeest alle gelovigen bij 

elkaar zaten in een huis. Er zou een mooie film van 

gemaakt kunnen worden: mensen in zak en as, die 

opeens worden geconfronteerd met een geruis uit de 

hemel dat klonk alsof het overal in huis begon te 

waaien. Vervolgens verschijnt er een soort van vuur dat 

zich verdeelt in vlammen en zich op iedereen neerzet. 

Zó kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. Het 

verhaal leest als een sprookje, als een fantasieverhaal 

waarvan we er meer kennen in de bijbel. Of het verhaal 

realistisch is of een feitelijke beschrijving is niet eens zo 

relevant, belangrijker is de boodschap van Pinksteren. 

Geloof en ongeloof wisselen elkaar af in het verhaal. 

Mensen horen wildvreemden spreken in hun eigen taal: 

een ultieme vorm van verbinding, zoals fietsen voor een 

goed doel. Of was het dronkenmanspraat om mensen te 

horen spreken in hun eigen taal? Is er een universele 

taal die iedereen begrijpen kan, ongeacht de 

landsgrenzen en soort taal? Is het denkbaar dat het 

verhaal ons iets wil zeggen over de bij elk mens 

ingebakken taal van de kennis van goed, van kwaad en 

van liefde en onderlinge verbondenheid? Dan gaat het 

opeens over de onderlinge band van mensen die niet-

gehinderd door taalbarrières verstaan waar het leven 

echt om draait? Misschien is de betekenis van het 

Pinksterverhaal het verschil tussen wel of niet 

begeesterd zijn, het verschil tussen elkaar wel of niet 

begrijpen. Het verschil tussen wel of niet eenzelfde 

gerichtheid op onderlinge verbondenheid in liefde.                                                       

Het inspireert me dat er ook vandaag veel mensen zijn, 

die zich willen inzetten voor wat goed en waardevol is.  

Wilt u ook een steentje bijdragen dan kunt u een 

donatie op geven op: 

https://klimmentegenms.moves.ms/actie/henri-

frolich/donate                                                                                                                                                             

Henri Frölich 

Wij wensen u fijne Pinksterdagen, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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