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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. 

 

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   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 

13 jan 10.00 uur Hoogkarspel, Jerke de Vries 

    

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen 20 december om 10.00 uur is 

er een oecumenische kerstviering in het Noorder-

landhuis. De voorgangers zijn ds Hanneke Borst 

en pastor Jules Post. Het gemengd koor zal de  

viering muzikaal ondersteunen. 

 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 23 december om 10.00 uur is er 

een viering in de protestantse kerk van                 

Hoogkarspel. Voorganger is ds Koos Staat. 

 

Kinderkerstfeest 

In de RK kerk van 

Westwoud wordt, om             

19.00 uur op kerstavond 

24 december het                

kinderkerstfeest                

gevierd. De kerk is deze avond omgetoverd tot een  

 

 

echte herberg, waar de knorrige, bijna over-          

spannen herbergier de gasten probeert tegen te 

houden in plaats van te verwelkomen. Allerhande 

reizigers, Romeinse soldaten en herders vullen de 

herberg tot aan de nok. De herbergier weet hier 

geen raad mee en raakt hiervan in de stress Jozef 

en de zwangere Maria stuurt hij naar een plekje in 

de stal. 

Herders vertellen enthousiast een verhaal over       

engelen, er doen geruchten de ronde over de          

geboorte van een koningskind. De vermoeide          

herbergier doet alle verhalen af als onzin. Opeens 

een fonkelende ster aan de hemel! Drie wijze 

mannen uit het oosten dienen zich aan. Zullen die 

een kijkje in de stal durven nemen? 

Ondertussen zingen we met verschillende koren            

kerstliedjes.  

Er is opvang voor de kleintjes naast de kerk in    

Onder de Toren. Deze is vanaf 18.15 uur open. 

U bent van harte welkom! 

 

 

 
 

Kerstnachtviering 

De kerstnacht, 24 december, vieren we om         

22.00 uur in de protestantse kerk van                     

Hoogkarspel. De voorganger is de jonge straat-     

pastor 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! 

 

Wij wensen u mooie kerstdagen en een 

goed begin van het nieuwe jaar 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

