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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. 

 

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  

 

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen 21 februari 09.45 is er een vie-

ring in het Noorderlandhuis. Ds Hanneke Borst is 

die morgen de voorganger. 

 

Komende zondag                                                   

Zondagmorgen 24 februari om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

Voorganger is ds Luuk van Loo.      

Muzikale medewerking wordt verleend door het 

de oecumenische zanggroep uit Heerhugowaard. 

Het koor staat onder leiding Erwin de Ruijter, aan 

de piano Joke Tuinema. 

 

Taizé-viering in Westwoud 

Zondag 24 februari om19.30 uur is er een           

meditatieve Taizé viering in de PKN kerk van            

Westwoud, ditmaal opgeluisterd door koor                   

EigenWijs. Zij hebben hun repertoire uitgebreid 

met liederen uit de Taizé-traditie. Dit zijn korte 

liederen, eigenlijk gezongen gebeden, die          

gemakkelijk mee te zingen zijn.  Als deze            

woorden en melodieën, bijna tot in het oneindige 

worden herhaald, dringen zij langzaam en intens 

door, verder is er ook veel stil gebed in de viering. 

De oecumenische Taizégemeenschap in Frankrijk  

 

 

ontvangt ook deze dagen nog steeds per jaar         

duizenden mensen, vooral jongeren die zich door 

stilte en het gezongen gebed met zowel hun eigen 

noden en ontwikkeling als die van de wereld bezig 

houden. 

 

Beroep ds Henri Frölich 

Vorige week heeft een afvaardiging van de          

kerkenraden van  Hoogkarspel / Westwoud  de   

beroepsbrief overhandigd aan ds Henri Frölich. 

Hij heeft het beroep            

aangenomen.             

De bevestiging en in 

diensttreding 

staat gepland op 12 

mei om 14.30 uur in 

de protestantse kerk 

van Hoogkarspel. 

 

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. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
 

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

