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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: 

20 jan 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

  Borst 

22 jan 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri  

  Frölich 

28 jan 19.00 uur  Westwoud, protestantse kerk, 

  oecumenische viering 

03 feb 19.30 uur Hoogkarspel, meditatie- 

  vesper, ds Henri Frölich 

05 feb 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich 

12 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Jantina de  

  Ruiter 

Noorderlandhuis 

Vrijdag 20 januari om 09.45 uur is er een viering 

in het  Noorderlandhuis.                                        

Voorganger is ds Hanneke Borst. 

 

Komende zondag 

Zondag 22 januari om 10.00 uur is er een viering 

in de protestantse kerk van Hoogkarspel.           

Voorganger is ds Henri Frölich. We vieren met    

elkaar het avondmaal.   

 

Aan tafel! 

Afgelopen november hebben we een nieuwe       

eethoek besteld. De levertijd is vier maanden dus 

we verwachten de tafel en stoelen pas in maart. 

Op dit moment hebben we een hoge tafel en hoge 

stoelen en dat blijkt in de praktijk met twee         

kinderen niet zo praktisch. Inmiddels kan Rick al 

in de kinderstoel zitten maar die is te laag om bij 

de hoge tafel te staan. En ook Tessa had lange tijd 

moeite om goed te zitten op de voor haar hoge 

stoel. Daardoor is bij ons de gewoonte er een 

beetje ingeslopen om maar voor bij de bank en de 

kleine tafels en ja dus ook bij de TV te eten.        

Uiteindelijk is dat niet zo gezellig en veel van de 

kracht van het samen eten en praten over de dag  

 

gaat op zo’n manier verloren en dat is jammer! 

Vandaar de keuze om een nieuwe lage tafel en 

nieuwe fijne stoelen te bestellen. We kijken er naar 

uit! Eigenlijk is het samen avondmaal vieren in de 

kerk daarmee te vergelijken, we zijn er soms ook 

wat verlegen mee, doen het niet meer zo vaak. 

Waarom is dat? Is het te formeel, voelen we er ons 

niet zo prettig bij, beleven we er nog wat aan? 

Raakt het ons nog?  Als we samen aan tafel gaan, 

dan is er één ding dat ons daar samen brengt: het 

eten. En juist daar hebben we het in de kerk ook 

niet zo vaak over. Terwijl juist dat voedsel ons 

verbindt. Met elkaar, met de schepping en met 

onze bron. Dat is iets wat we verstandelijk wel  

weten, maar vaak niet zo sterk ervaren. Ons        

voedsel kopen we, verpakt en voorbewerkt, in de 

supermarkt, en is het hele jaar rond beschikbaar 

van over de hele wereld. Het is bovendien moeilijk 

om te beseffen hoe kwetsbaar en afhankelijk we  

eigenlijk zijn, als alles zo voor het grijpen lijkt te 

liggen. Het is echter vast niet voor niets dat Jezus 

juist een maaltijd koos om Hem te gedenken.       

Misschien is het de moeite waard om daar eens 

wat verder over na te denken! Komende zondag is 

het weer zover, dan gaan we in de dienst samen de 

maaltijd vieren! Een prachtig lied wat we zondag 

ook gaan zingen (lied 390 uit het liedboek)         

verwoordt het zo: 

 

Het brood in de aarde gevonden, 

Het brood door handen gemaakt, 
Het brood van tranen en zorgen, 

Dat brood dat naar mensen smaakt. 

 

Dat brood dat wij moeten eten 

Om niet verloren te gaan. 

Wij delen het met elkander 

Ons hele mensenbestaan. 

 

Ds. Henri Frölich 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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