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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. 

 

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 

04 nov 10.00 uur Westwoud, ds Jantina de 

   Ruiter 

11 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henk 

   Haandrikman, St Maarten 

   Viering 

15 nov 09.45 uur Noorderlandhuis,  

   ds Hanneke Borst en pastor 

Jules Post, oecumenische 

viering 

18 nov 10.00 uur Hoogkarspel,   

   ds Henri Frölich 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 28 oktober om 10.00 uur is er een 

viering in de PKN kerk van Hoogkarspel. De 

voorganger deze morgen is pastor                   

Louise Kooiman. Zij is werkzaam in de           

protestantse kerk van Enkhuizen. 

 

Sint Maartenviering  

Zondagmorgen 11 november om 10.00 uur is er 

een Sint Maartenviering in de protestantse kerk 

van Hoogkarspel. De voorganger is ds Henk 

Haandrikman uit Enkhuizen. In deze viering zal 

de nieuwe kerkrentmeester Peter Keersemaker 

worden voorgesteld aan de gemeente. 

Het wordt een viering waarin Sint Maarten ook 

aanwezig zal zijn met paard en zwaard.  

Kinderen zijn van harte welkom deze morgen! 

 

 

 

 

 
Herfstnotitie 

Soms zie ik het najaar als afscheid, 

soms zie ik het als een begin: 

einde van zonlicht en leven, 

oorsprong van sterven en nacht. 

 

Maar als ik, tot rust gekomen, 

mij klaarder vooroverbuig 

naar de lichtkring van alle dingen 

weet ik: het is niet waar. 

 

Het is geen begin en geen einde, 

geboorte niet, sterven niet, 

het is een daartussen zweven 

in glans die nog niet bestaat. 

 

Het is tussen gaan en komen 

een aanvang van evenwicht: 

geboorte en dood houden bevend 

hun dwingende hartslag in 

 

en laten een ruimte open  

die trilt tussen tijd en tijd; 

de hiaat tussen leven en sterven 

is de liefde der eeuwigheid. (Gabriël Smit) 

 
Een nieuwe dag 

 

Een kopje gezelligheid, 

een lepeltje liefde 

twee klontjes vriendschap 

en een gevuld geluk. 

Vandaag heb ik zin. 

 

Vandaag begin ik 

met de grote schoonmaak 

en gooi ik alle wreedheid, 

verdriet en angst weg. 

 
Bij de bakker zal ik 

een warme dag kopen, 

bij de kapper 

mijn oudheid laten knippen 

en vanavond uitgaan. 

 

Vandaag heb ik zin   (Nafiss Nia) 

 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg  

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

