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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. 

 

15 nov 09.45 uur Noorderlandhuis,  

   ds Hanneke Borst en pastor 

Jules Post, oecumenische 

viering, gedenken 

18 nov 10.00 uur Hoogkarspel,   

   ds Henri Frölich 

25 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke 

Borst, gedenken  

02 dec 10.00 uur Westwoud, ds Ineke van 

   Middendorp 

07 dec 19.00 uur Hoogkarspel, Wilma van 

  Ophem, meditatievesper 

09 dec 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton 

   Heijboer 

 

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen 15 november om 9.45 uur  

gedenken we de overledenen van het afgelopen 

jaar in het Noorderlandhuis.  

Voorgangers zijn ds Hanneke Borst en pastor 

 Jules Post. Het thema is: ’in het huis van mijn       

vader zijn vele kamers’. 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 18 november om 10.00 uur is er 

een viering in de PKN kerk van Hoogkarspel. De 

voorganger is ds Henri Frölich, predikant van de 

Purmerkerk in Purmerend. 

Het combo Kitchenware verleent muzikale       

medewerking. Dit Hoogkarspelse trio bestaat uit 

Hans Valentijn, Niko Groot en Piet Karsten. De 

liefde voor mooie liedjes brengt deze drie         

muzikale vrienden samen. Tijdens de koffie, de 

koek en een glaasje worden er aan een                

Hoogkarspelse  keukentafel met veel plezier       

liedjes ingeoefend, gespeeld en gezongen. De                

uitvoering van de liedjes wordt met akoestische 

gitaar, percussie en zang klein gehouden en         

dragen bij tot een gastvrije sfeer.  

 

Het thema van deze morgen is: De kracht van 

verbeelding De gelijkenis van de arbeiders in de 

wijngaard (Matteus 20: 1-16) roept ons op tot 

verbeeldingskracht om ons in te kunnen denken 

dat het ook anders kan in de wereld waarin nog 

vaak het recht van de sterkste geldt. Bij alle strijd 

en geweld vandaag de dag in onze wereld is er 

veel verbeeldingskracht nodig om te blijven          

geloven in vrede. Daar zal het in de viering over 

gaan. Van harte welkom! 

 

Gedenken in Hoogkarspel 

Zondag 25 november is de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar. Zoals gebruikelijk herdenken we 

op deze dag de overleden gemeenteleden van 

onze kerkelijke gemeenschap. Hun namen            

worden genoemd en er wordt 

een kaars aangestoken. Zo         

blijven zij in onze herinnering           

voortleven. Ds Hanneke Borst 

is deze morgen de voorganger. 

 
Ik noem jouw naam 

Als ik denk 
Dan hoor ik jouw naam 

Als ik slaap 

Droom ik jouw naam 
In hoe ik nu leef 

Beleef ik jouw naam 
In mijn verdriet 

Betraan ik jouw naam 

Uit machteloosheid 
Schreeuw ik jouw naam 

 
Soms, heel alleen 

Verwerk ik jouw naam 

Met al mijn liefde 
Koester ik jouw naam 

Hier dicht bij me 

Voel ik jouw naam 
In deze saamhorigheid 

Vertel ik jouw naam 
Opdat je zult weten 

Dat ik je niet zal vergeten 

 
Zacht noem ik jouw naam (Leonita Gerssen) 
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