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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 

29 okt 19.00 uur Westwoud, RK kerk,   

   oecumenische werkgroep 

04 nov 19.00 uur Hoogkarspel,     

   meditatievesper o.l.v.     

   Wilma van Ophem 

06 nov 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot, 

   gedenken van overledenen 

13 nov 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Piet 

   Meijer 

17 nov 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina 

   Slot, oecumenisch gedenken 

   van overledenen 

20 nov 10.00 uur Hoogkarspel,  Ds Marina 

   Slot, gedenken van   

   overledenen 

27 nov 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, 1e Adventsviering 

 

Oecumenische viering 

Zaterdagavond 29 oktober om 19.00 uur is er in de 

Sint Martinuskerk van Westwoud een                           

oecumenische viering. De viering is voorbereid 

door de oecumenische werkgroep.                         

Zondag 30 oktober is er geen viering! 

 

Gelegenheidskoor 

Het gelegenheidskoor o.l.v. dirigente Tineke 

Broers start op donderdagmiddag 10 december om 

16.30 uur, met de repetities voor de         kerst-

zangviering.  

De volgende repetities zijn op de                               

donderdagmiddagen van 17 november,                   

24 november, 1 december, 8 december en                                    

15 december. Houdt u van zingen, u bent van harte         

welkom! U kunt zich opgeven bij Tineke Hupkens         

(T. 0228-753817) of Loes Siedenburg                

(T.0228-562601). 

 

 

 

De Voedselbank 

Er is een nieuw initiatief om mensen te helpen die 

aankloppen bij de voedselbank West-Friesland:  

het product van de maand. 

Het aantal kerken dat zich aansluit bij dit initiatief 

is groeiende en daar is de Voedselbank                   

West-Friesland erg blij mee.  

Op dit moment zijn de volgende kerken                  

aangesloten: 

R.K. Parochie St Laurentius, Hoogkarspel 

Protestantse Kerk Hoogkarspel 

Protestantse Kerk Enkhuizen 

Oud Katholieke Kerk Enkhuizen 

Protestantse Kerk Opperdoes 

Natuurlijk hoopt de Voedselbank West-Friesland 

dit aantal uit te breiden. 

Het product van de maand november is:  

Pannenkoekenmix, houdbare 

melk en poedersuiker. 

Hiermee kan er een pannenkoe-

kenmaaltijd aan de klanten van 

de voedselbank gedoneerd wor-

den.  

Wij hopen dat u aan dit initiatief wilt meedoen.  

Er staat in onze kerk in het voorportaal een            

speciale kist voor de voedselbank.  

Natuurlijk zijn alle gegeven producten welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

