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De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap 

die open staat voor iedereen. Een ieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd          

worden. 

    

07 sep 19.00 uur  Hoogkarspel, meditatie- 

   vesper, Wilma van Ophem 

09 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ziekenzondag, 

ds J, de Ruiter en pastor    

M. Vet 

15 sep 10.00 uur Hoogkarspel, Laurentius-

kerk, oecumenische  

Vredesviering 

 20 sep 09.45 uur Noorderlandhuis, pastor 

   Cor van der Spek 

 23 sep 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marius 

   Braamse, Startzondag 

 29 sep 19.00 uur Westwoud, RK Kerk,  

   oecumenische viering 

 

Meditatievesper 

Op vrijdagavond 7 september om19.00 uur is er de 

eerste meditatievesper van het nieuwe seizoen. 

Voorganger is deze keer Wilma van Ophem. 

Tijdens de vesper zitten we bij elkaar in een kring, 

achterin de kerk. In het midden brandt een kaars.  

Rondom de kaars plaatst wie dat wil een kaarsje. 

We kunnen wel of niet hierbij een wens of              

gedachte uitspreken. We luisteren naar muziek en 

er zijn momenten van stilte. De voorganger spreekt 

een korte gedachte uit. Na afloop drinken we met           

elkaar een kopje thee of koffie. De bijeenkomst 

duurt een uurtje. Het zijn inspirerende bijeen-      

komsten. U bent van harte welkom! 

 

Ziekenzondag 

Zondagmorgen 9 september om 10.00 uur vieren 

we in oecumenisch verband de jaarlijkse                   

ziekenzondag. 

Het thema is: ‘er zijn voor elkaar’.  

De beide kerken hebben samen een mooie viering 

voorbereid. Het gemengd koor o.l.v. dirigente Gré  

Burgmeijer verleent muzikale medewering.  

Voorgangers zijn ds Jantia de Ruiter uit Enkhuizen 

en pastor Mariet Vet. 

 
Oecumenische Vredesviering 

Zaterdagavond 15 september om 19.00 uur is er een  

oecumenische vredesviering in de Laurentiuskerk. 

Elk jaar wordt wereldwijd aandacht besteed aan de            

Internationale Dag van de Vrede. Het doel is een dag 

van wapenstilstand en geweldloos-

heid. 

Het thema van de viering is:  

Vrede kun je van elkaar leren. 

Verdere informatie vindt u op de 

gezamenlijke pagina van de beide 

kerken. 

 

Welkom in mijn wereld.      

Daar waar racisme niet bestaat, 

waar liefde ademt in elk leven 

en niemand iemand  haat. 

 

Waar geen conflicten zijn 

En niemand het woord corruptie kent. 

Waar alleen de kleuren van je hart 

vertellen wie je echt bent. 

 

Een wereld waarin politici 

geen loze beloftes uiten. 

Waar kinderen niet worden geboren 

om vervolgens te misbruiken. 

 

Waar een 2 minuten stilte niet nodig is 

waar een oorlog nooit geweest zou zijn 

en niemand zijn dierbaren mist. 

 

Mijn wereld is een wereld 

die zich laat zien in mijn dromen 

Waar geluk en vrede heerst. 

Waar ieder mens in mag wonen 

en niemand anders zijn leven beheerst. 

 

Welkom in een wereld, 

waar alles magisch lijkt 

maar nog altijd een sprookje is 

ver van de werkelijkheid. 
Mauricio Plat 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

         Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


