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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. 

 

 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 

18 okt 09.45 uur Noorderlandhuis, 

   ds Luuk van Loo 

21 okt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor 

   Ton Heijboer, met  

   muzikale medewerking 

   Piet en Olga Duin 

28 okt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor 

   Louise Kooiman 

 

Startzondag 

Afgelopen zondagmorgen hebben we de            

startzondag van het nieuwe seizoen gevierd.  

Fluitiste Margaret Mathot en organist Koos 

Teekens lieten ons genieten van prachtige                

muziek. Ds Marius Braamse sprak over de   

kwetsbare mens voor wie de kerk een                                    

betekenisvolle rol moet spelen.  

 

Westwoud 

Zaterdagavond 29 september om 19.00 uur is er 

een oecumenische viering in de RK kerk van 

Westwoud. Deze viering is voorbereid door de  

oecumenische werkgroep. 

 

Geen meditatievesper 

Vrijdagavond 5 oktober is er geen meditatie-

vesper in de PKN kerk van Hoogkarspel.  

De volgende vesper is op vrijdagavond  

2 november om 19.00 uur. 

 

 

 

 

Sacrale dans 

Donderdagavond 4 oktober starten we met een   

serie van vier avonden sacrale dans in de kerk van 

Hoogkarspel. De avonden staan onder leiding van 

Marry Westerlaken. Ook als u nog nooit hebt 

meegedaan, bent u van harte welkom om te          

kijken of het wat voor u is.  We beginnen om 

19.30 uur en eindigen om 21.30 uur. De volgende 

avond is op 18 oktober.  

Sacrale dansen is een meditatieve manier van                                  

bewegen; het is een dansen van eenvoudige              

herhalende patronen op meditatieve muziek.       

Gedragen door het ritme van de muziek, de        

symboliek en de kracht van de kring die zich       

beweegt rond het midden, worden we geraakt in 

onze diepere lagen. Halverwege de avond drinken 

we met elkaar thee. De kosten zijn 5 euro per 

avond. U bent van harte welkom 

 

Tevreden of niet? 

De schildpad kon wel           

honderdvijftig worden. Kijk, 

dat was nog eens een leeftijd. 

Maar de de eendagsvlieg…. Toch was de schild-

pad onrustig. Hij had nog zoveel dingen niet         

gedaan. Hij moest zijn volgende verjaardag nog 

vieren, een lekkere plant een eindje verderop           

uitproberen, naar de kermis en in de draaimolen. 

Hij wilde meer, veel meer en nog wat meer. 

De eendagsvlieg zat rustig op 

een grasspriet. Hij had gespeeld, 

gevochten, liefgehad. ‘Je bent 

zeker ontevreden over wat je               

allemaal niet kon doen?’ vroeg de schildpad. 

De eendagsvlieg schudde zijn kopje: ‘ik ben        

tevreden met wat ik wel kon doen.’ 

De schildpad begreep daar niks van. Nou ja, hij 

heeft nog minstens honderd jaar om erover na te 

denken, 
Stephan de Jong 

Predikant protestantse gemeente Oudemirdum-Nijemirdum 

Sondel. Redactielid Open Deur 

 

 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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