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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. 

 

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 

 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 2 november om 19.00 uur gaat    

pastor Cor van der Spek voor in de                       

meditatievesper.  

We staan stil bij het gedenken van onze              

dierbaren.  

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 4 november om 10.00 uur is er 

een viering in de PKN kerk van Westwoud.          

De voorganger deze morgen is ds Jantina de                      

Ruiter. Jantina de Ruiter is predikant in de           

Lutherse 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! 

 

Gelegenheidskoor 

De eerste repetitie van het gelegenheidskoor staat 

gepland op donderdagmiddag 8 november om 

16.00 uur. De dirigente is Tineke Broers. We                       

repeteren voor de kerstzangdienst van                      

16 december om 11 uur.                                              

De data van de volgende repetities zijn:                         

15 november, 22 november, 29 november,                

6 december, 13 december. 

Wilt u meedoen, dan kunt zich opgeven via mail 

info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl. 

 

Karel Eykman in Venhuizen 

Schrijver, dichter en performer 

Karel Eykman komt op zaterdag 

10 november in Venhuizen een 

voordracht houden over zijn 

nieuwste boek: ‘Vrij als de           

Vogels’ dat gaat over de           

Bergrede.  De Bergrede bevat    

alles wat Jezus wilde voorleven. 

Het is geen preek, geen                    

reglement of instructie van hoe je een goed mens 

wordt, maar een uitnodiging om te durven       

proberen. En proberen opnieuw te beginnen als 

het niet lukt en blijven volhouden. Het is een 

boek voor jong en oud, om te lachen, om je te 

verwonderen en om te leren. 

Na zijn voordracht is er gelegenheid tot het         

stellen van vragen. De heer Salm zal tijdens de          

voordracht op de klarinet spelen.                               

Na afloop is er een collecte. 

De voordracht is van 14.00 uur tot 16.00 uur en 

vindt plaats in de Hervormde Kerk van           

Venhuizen, Kerkweg 113. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg  
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