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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 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke 

Borst, m.m.v. gospelkoor 

The Glory Singers  

17 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, de heer 

   Cees van Lenten 

21 mrt 09.45 uur Noorderlandhuis,  

   ds Hanneke Borst 

24 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Louise 

   Kooiman, m.m.v. Combo 

   Kitchenware 

30 mrt 19.00 uur Westwoud, PKN Kerk, 

   oecumenische viering, 

thema: matigheid 

05 apr 19.00 uur Hoogkarspel, meditatie- 

   vesper, Cor v.d. Spek 

07 apr 19.00 uur Westwoud, PKN Kerk, 

   oecumenische viering, 

thema: matigheid 

   

Komende zondag                                                   

Zondagmorgen 10 maart om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

Voorganger is ds Hanneke Borst, aan het orgel 

Dick Grasman. 

Het gospelkoor 

the Glory Sin-

gers uit Onder-

dijk o.l.v. Jan 

van Vliet komt 

zingen. 

 

 

Veertig dagen groen 

De traditionele vastentijd – in de 40 dagen voor 

Pasen – vraagt om inkeer,  bezinning, verandering 

van je leefpatroon. 

Het ene laat je staan, het andere doe je bewuster. 

Je realiseert je aan welke dingen je gehecht bent, 

en wat je makkelijk loslaat. In de Open Deur van 

maart staan 40 groene stappen genoemd die            

 

uitnodigen om na te denken over de duurzame 

kant van het leven. Groen is overal.                      

Zoek, onderzoek, doe, probeer, wil, sta stil,        

inspireer en laat je inspireren.  

Voor u hebben we een zestal stappen uitgekozen 

waarover u kunt nadenken:  

 
1. 40 stappen 

Lijkt dat je veel of weinig? Hoever kun je komen 

in 40 stappen vanuit huis naar buiten. Zet ze maar 

eens, stap voor stap, bewust stilstaand en tellen bij 

elke stap die je zet. En kijk daarbij om je heen: 

hoeveel groen is er en hoeveel zou je willen         

toevoegen? 

 

2. Alle beetjes helpen  

Elke dag één stuk zwerfvuil oprapen. Reken maar 

eens uit wat het effect is als elke Nederlander dat 

elke dag zou doen. En stel je daar ook nog bij voor 

hoeveel mensen er zijn die op hun dagelijkse 

rondje zakken vol verzamelen. Best hoopvol. 

 

3. Niets nieuws 

Goede uitdaging voor deze tijd van het jaar: koop 

40 dagen lang niets nieuws. Behalve eten, blijf dat 

vooral wel goed, vers, gezond doen.  

 

4. Doorvertellen 

Doorvertellen. Zoek een kind en vertel in geuren 

en kleuren je mooiste groene verhaal, tip of           

ervaring. Ga samen op zoek naar een nieuwe 

groene belevenis. 

 

5. Stromen. 

Water. Misschien wel een van de meest onderge-

waardeerde bronnen. Terwijl het een wonder is 

hoe dat bij ons uit de kraan komt. Schoon, helder, 

warm, koud, soms zelfs kokend. Daar kun je niet 

vaak genoeg bij stil staan.  

 

6. Groene dankbaarheid 

Voel je dankbaar. Benoem al het groene en goede 

leven om je hee, sta er bij stil, en dank de         

Schepper, de Aarde, de Natuur. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

