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De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap 

die open staat voor iedereen. Een ieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die  georganiseerd       

worden. 

 

16 dec 11.00 uur Hoogkarspel, kerstzang- 

   viering, m.m.v. het 

   gelegenheidskoor 

20 dec 10.00 uur Noorderlandhuis, 

  oecumenische viering 

   pastor Jules Post en 

  ds Hanneke Borst  

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 

29 dec 10.00 uur Geen viering 

31 dec 19.00 uur Westwoud,   

   oudejaarsviering 

04 jan 19.00 uur Hoogkarspel, meditatie-

  vesper, pastor C. v.d Spek 

06 jan 10.00 uur Westwoud, Cees v. Lenten

  

 

Komende zondag 

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. 

 

Kinderkerstfeest 

In de RK kerk van Westwoud wordt, om             

19.00 uur op kerstavond het kinderkerstfeest               

gevierd. De oecumenische werkgroep bereidt deze 

viering voor. Kinderen zijn natuurlijk heel                     

welkom! Het wordt een prachtig kerstfeest,           

volgende week meer hierover….! 

 

 

 
 

Kerstnachtviering 

De kerstnacht vieren we om 22.00 uur in de          

protestantse kerk van Hoogkarspel. De voorganger 

is de jonge straatpastor Esther Jeunink uit Hoorn. 

Het thema van de viering is: ‘geef licht’. 

Margaret Mathot op fluit, Hedwig Brieffies op 

harp en Koos Teekens op orgel, zullen de viering 

extra glans geven.  

Na afloop drinken we met             

elkaar een glaasje Glühwein. 

U bent van harte welkom! 

 

In de harten van de mensen 

leeft een eeuwenoud gerucht, 

van een wereld die volmaakt was, 

waarvan God zag dat zij goed was, 

lichtend beeld dat van ons vlucht. 

 

Echo die in ons blijft klinken, 

vonk van God, geef ons de durf, 

’t met dit sprankje hoop te wagen, 

 tot het groeiend wordt voldragen 

ons van binnenuit vervult. 

 

Als een kind zo klein en kwetsbaar, 

teer, maar toch vol zachte kracht, 

wordt dan Christus steeds herboren, 

wat in ’t donker leek verloren, 

wordt weer aan ’t licht gebracht. 

 

Dunne draad van licht en leven,  

Geest van God die ons geleidt,  

voer door eeuwen en door dagen, 

ons naar heelheid die de aarde 

van gebrokenheid bevrijdt.         (Marijke de Bruine) 
 

 
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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