
 

 

                                                   PROTESTANTSE  GEMEENTE 
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In noodgevallen contact 

opnemen met de scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601 
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Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel 

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of  0637229429 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 

De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeen-

schap die open staat voor iedereen. Een ieder is       

welkom bij alle vieringen en activiteiten die                      

georganiseerd worden. 

 

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 

14 okt 19.30 uur Westwoud, Taizé-viering 

 

Noorderlandhuis 

Pastor Cor van de Spek zal op donderdagmorgen 

20 september voorgaan in de viering van het 

Noorderlandhuis. Aanvang 09.45 uur 

 

Startzondag 

Zondagmorgen 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. Ook zal in deze viering de                  

herbevestiging plaatsvinden van Loes Siedenburg 

als pastoraal-ouderling. 

 

Er staan ook dit nieuwe seizoen weer een aantal 

leuke activiteiten op het programma, zoals de          

sacrale dansavonden en een voorstelling van         

theater TOM op 10 februari 2019. Noteert u vast 

deze datum. In ons  programmaboekje en op de 

website staat het totale programma.                                                           

Deze boekjes liggen in de kerk en kunt u                 

meenemen! 

 

 

 

 

 

Terugblik op de Vredesviering 

Afgelopen zaterdagavond was er de jaarlijkse            

vredesviering in het kader van de nationale           

vredesweek. 

In de beide kerken van ons dorp waren er            

activiteiten. Het begon met een viering in de  

Laurentiuskerk, die voorbereid was door de          

oecumenische  werkgroep. Er stond een mooi 

symbolisch bloemstuk, gemaakt door Margreet 

Kievit; er waren collages van schoolkinderen als 

een slinger opgehangen die uit de kranten ‘goed 

nieuws’ hadden verzameld. Zo was er ook uit ons 

eigen dorp veel goed nieuws opgeplakt: er zijn 

veel nieuwe huizen gebouwd in en dat betekent 

veel nieuwe kinderen op school! En er was een 

kindje geboren bij meester Jouke! 

Voor Nico Bregman, voor wie dit de laatste         

activiteit van de werkgroep was, werd door             

iedereen nog een mooi afscheidslied gezongen.  

 

Na de viering kregen we een verrassing te zien in 

de PKN kerk. De kinderen hadden onder de             

bezielende leiding van yogalerares Karin Sluis de 

zonnegroet geoefend en deze werd aan ons op 

prachtige wijze gepresenteerd. 

 

 
 

Het was een mooie viering waarin de sterke              

verbinding tussen de beide kerken van ‘kant’ en 

‘overkant’ goed tot uiting kwam. 

  

 

Met vriendelijke groeten, 

         Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

