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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. 

 

04 sep 12.00 uur    Floriade, Tiny Church, ds 

         Henri Frölich, Startzondag 

11 sep 10.00 uur    Hoogkarspel, pastor Cor van 

         der Spek, m.m.v. het gemengd 

         koor 

16 sep 09.45 uur    Noorderlandhuis, ds Hanneke 

         Borst 

17 sep 19.00 uur    Laurentiuskerk,  

          vredesviering, ds Henri 

          Frölich m.m.v. de 

          oecumenische werkgroep 

25 sep  10.00 uur   Hoogkarspel, pastor Piet 

          Meijer 

02 okt 10.00 uur     Westwoud. Pastor Louise 

          Kooiman 

   

 

Komende viering: Startzondag! 

Zondag 4 september gaan we met elkaar in de bus 

naar de Floriade in Almere. Om 12.00 uur zal                            

ds Frölich voorgaan in de Tiny Church. Wilma en 

Els, het duo Welight, ondersteunen de viering met 

zang en muziek.  

 

Het wonder van het water 

Afgelopen zondag (28 augustus) had ik de eer om 

mijn nichtje te mogen dopen. Dochter van mijn zus 

en precies drie maanden geboren na onze zoon 

Rick. In deze roerige tijden is het mooi dat er ook 

nog plek is voor zo’n bijzonder ritueel als de 

doop. Je kind laten dopen is tegenwoordig alles 

behalve vanzelfsprekend en dat maakt het ook wel 

weer extra speciaal, zeker als het dan ook nog          

familie is. De doop is een prachtig ritueel want 

achter dat simpele gebaar van wat water over een 

babyhoofdje zit een wereld van vertrouwen, een 

wereld van geloof, een wereld van traditie.                       

 

 

 

Uiteindelijk hoop je dat het water van de doop een 

spoor nalaat, een spoor van vrede, goedheid en 

liefde. En dat is wat onze wereld toch ook zo hard 

nodig heeft! De doop is erop vertrouwen dat er 

hemelse vleugels zijn, die het kind dat gedoopt 

wordt te allen tijde op zullen vangen als dat nodig 

is. En vertrouwen dat de dopeling ooit zelf uit zal 

vliegen en op haar beurt zal leven in dat            

vertrouwen. 

Een en al ritueel dus het dopen van een kind, denk 

alleen maar eens aan het water dat gebruikt 

wordt. Water dat ons in leven houdt. Bij de doop 

is het kalm en doorzichtig, water dat schoonwast 

en geneest. Maar water kan ook kolken,             

huizenhoge golven worden die over je heenslaan. 

En wie houdt dan je hoofd boven water? Op reis 

met je kind sta je bij de doop stil bij de bron van 

waaruit leven ontstaat. Dopen is geen toveren. Er 

is geen spreuk die alle ongeluk bij het kind weg 

kan houden. Dopen belooft geen wonderen. Maar 

wel dit: de naam van je kind wordt in één adem 

genoemd met de naam van God, dichterbij kun je 

niet komen. Daarom is dopen: hopen, geloven dat 

wat je ook zult ondergáán, je niet zult                     

óndergaan…In dat vertrouwen mag je met je kind 

verder op reis, op hoop van zegen. Dopen is                

samenkomen rond het water. Het is geen kolkende 

stroom of bruisende zee, maar tot rust gekomen 

water in het doopvont. Water is een wonder: de 

zee bij zonsondergang. De eeuwig aanrollende 

golven, krachtig en dragend. Maar ook het      

vruchtwater waarin de kleine dopeling groeide. 

Water...het is nooit door mensen gemaakt. Het is 

het oersymbool van aangeraakt worden door God. 

Wie zijn kinderen aan het water van de doop           

toevertrouwen, viert de dankbaarheid voor het 

nieuwe leven, staat aarzelend voor dit grote                 

mysterie van liefde en geschonken leven. Met deze 

mooie gedachten werd het een bijzondere zondag! 

 

Ds. Henri Frölich 

 

Met vriendelijke groet, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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