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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. 

 

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 

10 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke 

   Borst, m.m.v. gospelcombo  

 

Komende zondag                                                   

Zondagmorgen10 februari om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

Voorganger is ds Henk Reefhuis. Ds Reefhuis is 

een oude bekende, hij is in Hoogkarspel predikant 

geweest van 1975-1980. Daarna is hij vertrokken 

naar Den Haag. Nu is hij met emeritaat en hij 

woont momenteel in Santpoort. 

 

Gemeentevergadering 

In een druk bezochte gemeentevergadering op    

30 januari jl. hebben de gemeenten de voordracht 

van de twee kerkenraden unaniem overgenomen 

om ds Henri Frölich te beroepen als predikant  van 

onze beide kerken. Na de schriftelijke verkiezing 

werd hij bij binnenkomst met een warm applaus 

ontvangen! 

Het ligt in de bedoeling dat de bevestiging op                

12 mei 2019 om 14.30 uur plaatsvindt in de                 

protestantse kerk van Hoogkarspel.  

 

 

 

 

‘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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leerhuis Stedebroec 

Professor Frits de Lange houdt op dinsdagavond 

12 februari om 20.00 uur in de Oude Kerk van 

Stedebroec een lezing over zijn boek ‘Heilige            

onrust, een pelgrimage naar het hart van de              

religie’. Voor velen heeft religie als georgani-

seerde vorm van geloof afgedaan. Toch is er 

overal belangstelling voor spiritualiteit en levens-

beschouwing. Heel wat ongelovigen ondernemen 

pelgrimages. Voor moderne pelgrims ligt het doel 

van dit leven in dit leven zelf. De reis zelf is het 

doel. Het boek probeert de dialoog tussen              

gelovigen en ongelovigen te bevorderen.   

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

