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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. 

 

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, Michazondag 

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 

02 nov 19.00 uur Hoogkarspel, meditatie-

vesper, pastor Cor van der 

Spek 

02 nov 19.00 uur Westwoud, RK Kerk, 

   Allerzielen 

 

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.  

Sacraal 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! 

 

Michazondag 

   Zondagmorgen 14 oktober om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel.  

 Pastor Piet Meijer is de voorganger. U kunt deze 

zondag houdbare spullen meenemen voor de 

voedselbank. Hiervoor staat een kist in het         

voorportaal van de kerk. 

Het koor Ooker uit Hoorn verleent deze zondag 

muzikale medewerking. 

 

Sobere Maaltijd 

Jaarlijks vraagt de FAO van 

de Verenigde Naties aan-

dacht voor de voedselzeker-

heid in de wereld. Zo brengt 

de organisatie tot uiting dat 

de aarde ruim voldoende 

voedsel produceert om alle         

wereldbewonders elke dag een volwaardige    

maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen! 

In het kader hiervan nodigen wij u uit om op vrij-

dagavond 19 oktober met elkaar een sobere maal-

tijd te nuttigen Wij doen dit in oecumenisch        

verband. De maaltijd start om 18.00 uur, vanaf 

17.30 uur bent u welkom. 

Wilt u zelf een soepbord/soepkom en bestek     

meenemen? 

 

U kunt zich voor deze maaltijd opgeven bij: Ti-

neke Huopkens (T. 753817), Loes Siedenburg (T. 

562601) of bij Gré van ’t Hoff (T. 561204). 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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


 

U  

 


