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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. 

 

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 

16 dec 11.00 uur Hoogkarspel, kerstzang- 

   viering, m.m.v. het 

   gelegenheidskoor 

23 dec 10.00 uur Hoogkarspel, ds Koos 

   Staat 

 

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. 

 

Achter iedere traan van verdriet schuilt                      

een glimlach van herinnering 

 

Zondag 2 december 

Zondagmorgen 2 december om 10.00 uur is er 

een viering in de protestantse kerk van              

Westwoud.  

De voorganger deze morgen is onze oud               

predikante ds Ineke van Middendorp-Sonneveld. 

U bent van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

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 voorover buig 

naar de lichtkern 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) 

 

Kerstzangviering 

Zondagmorgen 16 december bent u om 11.00 uur 

welkom bij de kerstzangviering in de                           

protestantse kerk van Hoogkarspel.                             

Het gelegenheidskoor o.lv. dirigente Tineke 

Broers is hier al volop voor aan het oefenen.          

Traditiegetrouw bereidt de kerkenraad de viering          

inhoudelijk voor. 

 

 
 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

