
 

 

                                                   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 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                                                   

Zondagmorgen17 februari om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

Voorganger is mevrouw Arja Kraal.  

 

Sacrale dans 

Donderdagavond 21 februari starten we weer met 

een serie van vier avonden sacrale dans.                                

De avonden staan onder leiding van Marry                

Westerlaken. De volgende drie avonden staan       

gepland op 7 maart, 21 maart en 4 april. 

Sacrale dans is een meditatieve manier van          

bewegen, het is een dansen van eenvoudige               

herhalende patronen op mooie meditatieve             

muziek. Gedragen door het ritme van de muziek, 

de symboliek en de kracht van de kring die zich 

beweegt rond het midden, worden we geraakt in 

onze diepere lagen. 

De avonden beginnen 

om 19.30 uur en we              

eindigen om 21.30 uur. 

Tussendoor drinken we 

met elkaar thee. 

Kosten zijn 5 euro per 

avond. 

 

Van die dromen 

Van die dromen 

die tot je komen 

van een ladder in de nacht 

zijn er om te weten  

om niet te vergeten 

wat je hoopt, wat je verwacht. 

 

Engelen zweven 

in je leven 

om je heen en op en neer. 

Hun gefladder 

langs je ladder 

is bij je, altijd weer. 

 

En we krijgen 

als we stijgen 

mooie ideeën in onze kop 

en we halen 

met idealen 

hogerop de hoogste top. 

 

Je zal het merken 

het zal je sterken 

bij iedere stap bij iedere sport 

je gaat verkeren 

in hoger sferen 

tot je er duizelig van wordt. 

 

Eenmaal boven 

moet je eraan geloven 

want je moet ook weer naar benee 

langs de treden 

naar beneden 

maar je engel daalt met je mee. 

 

Terug op aarde 

blijft van waarde 

wat je zocht en wat je vond. 

Blijf daarvoor open 

blijf daarop hopen 

Met beide benen op de grond      (Karel Eykman) 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

