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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: 

29 okt 19.00 uur  Westwoud, PKN kerk, 

  oecumenische viering 

30 okt  geen viering 

04 nov 19.30 uur Hoogkarspel, ds Henri 

  Frölich, meditatievesper 

06 nov 10.00 uur  Westwoud, ds Henri Frölich 

  gedenkviering 

13 nov 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw Arja 

  Kraal 

18 nov 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke   

  Borst, gedenkviering 

20 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri 

  Frölich, gedenkviering, 

  m.m.v. Bo de Myttenaere 

27 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke  

  Borst, 1e Adventszondag 

02 dec 19.30 uur Hoogkarspel, meditatie- 

  vesper, pastor Cor v.d. Spek

   

Komende zaterdag 

Zaterdag  29 oktober om 19.00 uur is er een  

oecumenische viering in de protestantse kerk van 

Westwoud. De viering is voorbereid door de  

oecumenische werkgroep van Westwoud.  

 

Bremer mummies 

Afgelopen week was het herfstvakantie. Een fijn 

moment om er even op uit te trekken. We zijn een 

paar dagen naar Bremen geweest. Een stad in 

Duitsland waar ik als kind wel een aantal keer ben 

geweest. Meestal ook in de herfstvakantie. Je hebt 

daar een mooie markt waar allerlei streek- 

producten verkocht worden. Je kunt er glühwein-

drinken en er hangen lekkere geuren van alle eet-

tentjes die je daar zeker tegenkomt. De geuren         

brachten me terug naar mijn jeugd. Toch viel het 

me op dat ik geen idee meer had wat voor          

prachtige historische stad Bremen eigenlijk is.     

 

 

Dat kon ik me uit mijn jeugd niet meer herinneren. 

En een van de meest fascinerende bezienswaar-

digheden zijn de mummies in de Bleikeller                   

grenzend aan de eeuwenoude kathedraal van de 

stad: ‘de dom van Bremen’. Ik kon mijn           

nieuwsgierigheid niet bedwingen en bezocht de 

Bleikeller in m’n eentje (Tessa mijn dochter wilde 

eerst mee, maar vond het uiteindelijk toch te eng). 

Het was zowel interessant als toch ook een tikje 

luguber.  

In open kisten kun je de mummies (sommige      

mensen waren al honderden jaren geleden          

overleden) in vol ornaat bekijken. Waarom ik deze 

anekdote hier deel is mede vanwege de tekst bij 

deze bezienswaardigheid: 

‘In de kisten kunnen we de gemummificeerde        

lijken zien van mensen die lang geleden zijn         

overleden. Een bezoek aan de Bleikeller herinnert 

ons er aan: het leven is eindig. Wij zelf zullen ook 

ooit doodgaan. Hoewel we dit weten, proberen we 

deze gedachte te ontwijken. De mummies zijn een 

spiegel van onze eigen vergankelijkheid.            

Christelijke hoop kan ons helpen onze eigen        

eindigheid onder ogen te zien. Met God is er een          

leven voorbij onze verbeelding.’ 

Tenslotte werd een gedeelte uit psalm 139             

geciteerd:  

 

U omsluit mij, van achteren en van voren, 

U kent en doorgrondt mij. Klom ik op naar de 

 hemel – U tref ik daar aan, lag ik neer in het  

dodenrijk – U bent daar. Al verhief ik mij op de 

vleugels van de dageraad, al ging ik wonen  

voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij 

leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.  

 

Mooie woorden bij een bijzonder schouwspel! 

 

Ds Henri Frölich 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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