
 

 

                                                   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. 

 

17 jan 09.45 uur Noorderlandhuis, 

  ds Hanneke Borst 

20 jan 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw 

   Ina Broekhuijzen-Slot 

27 jan 10.00 uur Hoogkarspel, ds Tineke 

   van Lente 

01 feb 19.00 uur Hoogkarspel, meditatie- 

   vesper, Wilma van Ophem 

03 feb 10.00 uur Westwoud, de heer Siep 

   Rienstra 

10 feb 10.00 uur  Hoogkarspel, ds Henk 

   Reefhuis 

17 feb 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw 

   Arja Kraal 

 

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen 17 januari om 09.45 uur is er 

een viering in het Noorderlandhuis. Voorganger is  

ds Hanneke Borst.  

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 20 januari om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel.  

Voorganger is mevrouw Ina Broekhuijzen-Slot. 

 

Gemeentevergadering 

De kerkenraden van Hoogkarspel en Westwoud 

zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de          

beroepingscommissie een voordracht gedaan heeft  

voor een nieuwe predikant.                                      

Dit is ds Henri Frölich. 

Henri is 44 jaar oud, getrouwd, en heeft een         

dochtertje. Henri is geen onbekende in onze           

gemeente, regelmatig is hij als gastpredikant   

voorgegaan in Hoogkarspel en in Westwoud. 

Woensdagavond 30 januari om 20.00 uur is er een 

gemeente-vergadering gepland in de kerkzaal van          

Hoogkarspel. Deze avond staat in het het teken  

van de kennismaking met de nieuwe                 

predikant: ds Henri Frölich. De kerkelijke                      

 

gemeenteleden van Hoogkarspel-Lutjebroek en 

Westwoud - Binnenwijzend krijgen bij het             

eerstvolgende Klankbord een schriftelijke              

uitnodiging voor deze vergadering.                             

De beroepingscommissie doet dan ook verslag van 

haar werkzaamheden in de gevolgde procedure. 

 

‘Leeftijd ofwel Tijd van Leven’ 

Op zondagmiddag 10 februari om 15.30 uur speelt 

Theater TOM het stuk ‘Leeftijd ofwel Tijd van              

Leven’. 

Al meerdere keren hebt u in onze kerk kunnen       

genieten van het optreden van TOM (Theater Op 

Maat). 

TOM wordt gevormd door zeven vrouwen met        

levenservaring en een ruime ervaring in de zorg-

sector. Zij brengen theater met een boodschap,          

houden het publiek een spiegel voor en gaan geen 

onderwerp uit de weg. 

Op humoristische wijze brengen zij deze keer         

tolerantie en verdraagzaamheid onder de aandacht. 

Theaterstuk en liedteksten zijn door henzelf                    

geschreven en zijn geïnspireerd door werk- en 

privé-ervaringen. 

Noteert u deze datum vast! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

