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De PKN Hoogkarspel is een gemeenschap die open 

staat voor iedereen.  Een ieder is welkom bij alle          

vieringen en activiteiten die georganiseerd worden. 

 

Vieringen 

15 sep 09.45 uur Noorderlandhuis,  

   Ds Annigje de Jong-Idzinga 

17 sep 19.00 uur Hoogkarspel, RK Kerk, 

   Oecumenische  

   Vredesviering 
   Oecumenische werkgroep 

18 sep   Geen Viering! 

25 sep 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Willem 

   van Rumpt  

02 okt 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot, 

   Heilig Avondmaal 

07 okt 19.00 uur Hoogkarspel,                        

   Meditatievesper, Pastor Cor 

   van der Spek 

09 okt 10.00 uur Hoogkarspel,  

    dhr Siep Rienstra 

09 okt 14.30 uur Hoorn, Foreestenhuis,        

   Roze Viering 
09 okt 19,30 uur Westwoud, PKN Kerk, 

   Taizé-viering 

 

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen 15 september om 09.30 uur is er 

een viering in het Noorderlandhuis. Ds Annigje de 

Jong-Idzinga is de voorganger. 

 

Vredesviering 

Zaterdagavond om 19.00 uur is er een                      

Oecumenische Vredesviering in de RK Kerk. De 

viering is voorbereid door de oecumenische        

werkgroep. Er komen drie dorpsgenoten, gevlucht 

uit een ver land, hun verhaal vertellen: een vrouw 

uit Syrië, een man uit Burundi en een 

man uit Eritrea vertellen hoe zij in Drechterland 

terecht zijn gekomen. Zij vertellen over hun             

ervaringen en hoe zij tegen vrede aankijken. 

Voor verdere informatie over deze viering         

verwijzen wij u naar de pagina van de                 

gezamenlijke kerken. 

 

Onze agenda 

Komend seizoen hebben wij weer mooie                 

activiteiten ingepland.  

Hieronder vindt u een kleine selectie: 

 

Sacrale Dans 

Vier avonden sacrale dans o.l.v. Marry                   

Westerlaken  staan ingepland op de volgende data: 

6 oktober, 27 oktober, 10 november en 24 novem-

ber. De avonden beginnen om 19.30 uur. 

 

Sobere Maaltijd 

Donderdag avond 13 oktober om 18.00 uur is er 

een sobere maaltijd in oecumenisch verband. 

 

Filmmiddagen 

Vrijdagmiddag 14 oktober om 14.30 uur kijken we 

in de Herberg naar de documentaire: ‘Jonge Held, 

het leven en de dood van Willem Ekkel’. 

 

Vrijdagmiddag 11 november om 14.30 uur kijken 

we naar de film: The Danish Girl 

 

Theatervoorstelling 

Theatergroep TOM (Toneel op Maat) speelt op 27 

november om 15.30 uur de voorstelling: ‘Een eigen 

Thuis’. 

 

Alle activiteiten vinden plaats in de Protestantse 

Kerk. Iedereen is van harte welkom!  

 

 

 

 

Hoop heeft twee prachtige dochters, 

Hun namen zijn woede en moed. 

Woede over hoe de zaken ervoor staan, 

En moed om te zien dat zij niet zo blijven 
Augustinus 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/

