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De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeen-

schap die open staat voor iedereen. Een ieder is wel-

kom bij alle vieringen en activiteiten die                      

georganiseerd worden. 

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 

05 oktober  geen meditatievesper 

07 okt 10.00 uur Westwoud, ds Luuk van 

   Loo 

14 okt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Piet 

   Meijer, m.m.v. Koor Ooker 

 

Oecumenische Vredesviering 

Zaterdagavond 15 september om 19.00 uur is er 

een oecumenische vredesviering in de Laurentius-

kerk. 

Elk jaar wordt wereldwijd aandacht besteed aan 

de Internationale Dag van de Vrede. Het doel is 

een dag van wapenstilstand en geweldloosheid. 

Het thema van de viering is: Vrede kun je van            

elkaar leren. 

De kinderen beginnen in de katholieke kerk         

samen met de volwassenen en gaan daarna naar 

hun eigen ruimte in de protestantse kerk. Hier          

bereiden zij een verrassing voor, die de volwasse-

nen voor of tijdens de koffie kunnen bewonderen. 

 

De viering is voorbereid door de oecumenische 

werkgroep. Nico Bregman is sinds vele jaren zeer 

actief geweest binnen deze werkgroep. Nico heeft 

aangegeven zijn werkzaamheden in de groep te  

willen beëindigen. De kerkenraad van de              

protestantse gemeente is hem heel erg dankbaar 

voor zijn grote inzet voor de oecumene in ons 

dorp. NICO, BEDANKT! 

 

Verdere informatie over de viering vindt u op de 

gezamenlijke pagina van de beide kerken. 

 

Startzondag 

Zondagmorgen op 23 september om 10.00 uur 

vieren we de start van het nieuwe kerkelijk         

seizoen.  

Ds Marius Braamse is de voorganger. Muzikale 

medewerking wordt verleend door Margaret 

Mathot op dwarsfluit en Koos Teekens op             

orgel/piano. 

 

Er staan dit nieuwe seizoen een aantal leuke          

activiteiten op het programma, zoals de sacrale 

dansavonden en een voorstelling van theater 

TOM op 10 februari. In ons programmaboekje en 

op de website staat het totale programma. Deze 

boekjes liggen in de kerk en kunt u meenemen! 

 

Om gelijkmoedigheid 

 

Maak mijn hart een oase van stilte, 

maak mijn lichaam een tempel van rust, 

maak mijn geest een onbeschreven blad, 

maak mijn ziel een spiegel van licht. 

 

Maak mijn mond zonder oordeel, 

maak mijn ogen onthecht, 

maak mijn oren tot horen bereid. 

Dat ik leer staan met lege handen. 

 

Dat ik mag aanvaarden wat is, 

mag vertrouwen wat komt,  

mag loslaten wat was, 

op adem mag komen ieder moment. 

 

Alles begrijpend ben ik wijs, 

niets grijpend ben ik liefde, 

niets bezittend ben ik vrij, 

niets waar makend ben ik waar. 

 

Toon mij het gezicht van 

voor ik begon. Maak mij 

één met alles, één met allen, 

één met de Bron.             (Hein Stufkens) 

 
Met vriendelijke groeten, 

         Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

