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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. Alle vieringen worden live uitgezonden via 

www.kerkdienstgemist.nl 

 

Vieringen: 

18 nov 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke   

  Borst en pastor Cor van der 

  Spek, 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 

04 dec 10.00 uur Westwoud, ds Hanneke Borst 

11 dec 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri 

  Frölich 

18 dec 14.30 uur Hoogkarspel, 

  kerstzangviering, m.m.v. 

  Koor Hemelsbreed 
 

Gedenken in  het Noorderlandhuis 

Vrijdag 18 november om 09.45 uur gedenken we 

in een  oecumenische viering de overleden bewo-

ners van het Noorderlandhuis. Voorgangers zijn  

ds Hanneke Borst en pastor Cor van der Spek. 
 

Komende zondag gedenkviering 

Zondag 20  november is er een viering in de       
protestantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger is 

ds Henri Frölich. We gedenken dan de overleden 

gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar. 
  

Lezing over archeologie 

Donderdag 17 november om 19.30 uur is er een 

lezing van ons gemeentelid Judith Maas in de 

kerkzaal van de  protestantse kerk. Haar hobby’s 

zijn archeologie en geschiedenis Zij vindt het heel 

leuk om haar kennis met ons te delen. 

De lezing duurt ongeveer een uur.  

Inloop vanaf 19.00 uur, de koffie/thee staat klaar. 

 

Einde van het kerkelijk jaar 

Komende zondag 20 november is het de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar. Met deze zondag 

sluiten we de kalender van het kerkelijk jaar af. 

Zondag 27 november, de eerste zondag van het 

nieuwe kerkelijk jaar, de adventsperiode,  

beginnen we al met de voorbereiding op kerst. 

Komende zondag herdenken we de overledenen 

van het afgelopen jaar en is er gelegenheid voor 

iedereen om een kaarsje aan te steken voor             

geliefden die nog steeds gemist worden. Ik vind 

dat altijd een indrukwekkend gezicht in zo’n 

dienst, een lange rij mensen die een kaarsje         

aansteken en vele kaarsen die staan te branden als 

teken van licht en van nooit vergeten. De week        

ervoor is vaak best een worsteling met de orde van 

dienst, welke muziek past in de dienst, welke           

lezingen staan op het rooster en passen de teksten 

bij de dienst zoals ik die voor ogen heb en welke 

liederen kunnen we daarbij zingen. Elke dienst is 

wat dat betreft een uitdaging maar deze laatste 

zondag van het kerkelijk jaar natuurlijk wel in het 

bijzonder. Een ingetogen dienst met genoeg ruimte 

voor bezinning en herdenking. We hopen op een 

mooie viering waarin volop aandacht mag worden 

besteed aan al die geliefden die we het afgelopen 

jaar, of al langer geleden moeten missen.  

En daarna op naar kerst, de adventzondagen zijn 

allemaal bedoeld om ons in bijbels opzicht voor te 

bereiden op dat feest van licht. De viering van de 

geboorte van het kind dat later in zijn leven zoveel 
kreeg te verduren omdat hij stond voor zijn          

idealen van vrede, gerechtigheid en liefde. En juist 

dat voorbeeld hebben we ook vandaag zo nodig! 

Hij had het goede met de mensen voor, juist         

mensen aan de onderkant van de samenleving, 

waar wij misschien met een boog omheen zouden 

lopen, konden rekenen op zijn aandacht en        

luisterend oor. Om zijn leven te gedenken en zijn 

geboorte te vieren leven we in de kerk toe naar 

Kerst.  

We hopen op een goede en gezegende tijd! 

 
Ds Henri Frölich 
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