
 

 

                                                   PROTESTANTSE  GEMEENTE 

 

Predikant: vacant 

In noodgevallen contact 

opnemen met de scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601 

Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730, 

email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek 

Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel 

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of  0637229429 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 

De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap 

die open staat voor iedereen. Een ieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die  georganiseerd       

worden. 

 

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 

24 dec 19.00 uur Westwoud, RK Kerk, 

kinderkerstviering 

24 dec 22.00 uur Hoogkarspel, kerstnacht- 

viering, pastor Esther   

Jeunink   

 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 7 december om 19.00 uur is er een 

meditatievesper in de protestantse kerk van        

Hoogkarspel. Deze vesper wordt geleid door 

Wilma van Ophem. 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 9 december om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

Pastor Ton Heijboer is de voorganger. Het is de 

zondag van de tweede Advent. 

 

Kerstzangviering 

Zondagmorgen 16 december bent u om 11.00 uur 

welkom bij de kerstzangviering in de                           

protestantse kerk van Hoogkarspel.                             

Het gelegenheidskoor o.l.v. dirigente Tineke 

Broers is hier al volop voor aan het oefenen.          

Traditiegetrouw bereidt de 

kerkenraad de viering          

inhoudelijk voor. 

 

 

 

 

 

Wees niet bang 

 

Wees niet bang 

Je mag opnieuw beginnen 

Vastberaden, doelgericht 

of aarzelend op de tast 

Houd je aan de regels 

of volg je eigen zinnen 

Laat die hand maar los 

of pak er maar juist één vast 

 

Wees niet bang 

voor al te grote dromen 

Ga als je het zeker weet 

en als je aarzelt wacht 

Hoe ijdel zijn de dingen 

die je je hebt voorgenomen 

Het mooiste overkomt je 

het minste is bedacht 

 

Wees niet bang 

voor wat ze van je vinden 

wat weet je van een ander 

als je jezelf niet kent 

Verlies je oorsprong niet 

door je te snel te binden 

Het leven lijkt afwisselend 

maar zelfs de liefde went 

 

Wees niet bang 

je bent één van de velen 

en tegelijk  

is er maar één als jij 

Dat betekent dat 

je vaak zal moeten delen 

en soms zal moeten zeggen: 

laat me vrij! 
Freek de Jonge 

Uit ‘Kijk, dat is Freek’ 2011 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 


