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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. 

 

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 

21 feb 09.45 uur Noorderlandhuis,  

ds Hanneke Borst 

24 feb 09.45 uur Hoogkarspel, ds Luuk van 

   Loo, m.m.v. Koor Echo 

24 feb 19.30 uur Westwoud, PKN Kerk 

   Taizé-viering 

01 mrt 19.00 uur Hoogkarspel, Wereld- 

gebedsdag 

03 mrt 10.00 uur Westwoud, mevrouw 

   Beatrix Jonker-Voort 

 

Meditatievesper 

Komende vrijdagavond is er een meditatievesper 

in de Herberg van de protestantse kerk in            

Hoogkarspel. Voorganger is Wilma van Ophem. 

De vesper begint om 19.00 uur 

Wees welkom! 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 3 februari om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Westwoud. 

Voorganger is de heer Siep Rienstra. 

 

‘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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbonden met het licht 

In de Joodse traditie is de ladder die Jacob in zijn 

droom zag ook het symbool van gebed. Maar wat 

is bidden? 

 

Bidden is een ladder worden, waarlangs                

gedachten kunnen opklimmen naar God om zich te 

voegen in de ongeziene stroom die overal in de 

wereld naar Hem opstijgt. 

We stappen, als we bidden, niet uit de wereld, we 

zien de wereld alleen in een ander perspectief. We 

ontdekken dat we niet de as zijn van het wiel maar 

de spaken.                                                                        

In het gebed verschuift het zwaartepunt van ons 

leven van zelf-bewustzijn naar zelf-overgave.        

God is het middelpunt waar alle krachten heen 

wijzen. Hij is de bron en zijn de uitstroming van 

Zijn kracht, de eb en vloed van Zijn getijden. 
Abraham Heschel 

Uit: In het licht van zijn aangezicht (1994) 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

