
 

 

                                                   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. Eenieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd     

worden. 

 

14 apr 10.00 uur Westwoud, PKN kerk 

   Palmpasen, mevrouw Arja  

Kraal en de oecumenische 

werkgroep 

18 apr 18.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton 

   Heijboer, Seiderviering 

19 apr 19.30 uur Westwoud, RK kerk, 

   Goede Vrijdagconcert 

20 apr 10.00 uur Noorderlandhuis,  

oecumenische Paas- 

   viering, ds Hanneke Borst 

en pastor Mariet Vet 

21 apr 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton 

   Heijboer, Paasviering 

28 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Liesbeth 

   Baars    

 

Palmpasen 

Zondagmorgen 14 april om 10.00 uur vieren we 

Palmpasen in de protestantse kerk van Westwoud.  

Voorganger is mevrouw Arja Kraal.                       

Het koor EigenWijs komt zingen. Kinderen zijn 

van harte welkom! 

 

Seiderviering 

Donderdagavond 18 april om 18.00 bent u  

welkom bij de Seidermaal-

tijd. U kunt zich voor deze 

avond opgeven tot en met         

maandag 15 april bij         

Tineke Hupkens (T. 

753817) of bij Loes                   

Siedenburg (T. 562601). 

 

Goede Vrijdag in Westwoud 

Vrijdagavond 19.30 uur is er een Goede Vrijdag 

viering in de Martinuskerk van Westwoud. 

 

 

 

 

Goede Vrijdag in Hoogkarspel 

Op Goede Vrijdag 19 april om 19.00 uur verzorgt 

zangroep Alom een viering met een bijzonder 

thema in de Laurentiuskerk te Hoogkarspel. 

Het thema ‘Mens met een Passie’ beschrijft in  

zeven passages de laatste levensdagen van Jezus 

Christus. Op eigentijdse wijze worden bezinnings-

momenten, gedachten en gedichten afgewisseld 

met vierstemmige eigen-

tijdse liederen. De kaarsen 

worden gedoofd en er zijn 

stiltemomenten. 

Het geheel is geschreven 

door Wilma van Ophem. 

Samen met Kees Ooijevaar gaat Wilma voor in 

deze viering.  

Iedereen is van harte welkom om op bezin(g)- 

volle wijze stil te zijn rond het kruis van een mens 

met een passie. 

 

Sobere Maaltijd 

Dinsdagavond 16 april om 18.00 uur eten we met 

elkaar een sobere maaltijd in de Laurentiuskerk.  

Deze maaltijd is in het kader van de vastentijd.  

U kunt zich opgeven bij Tineke Hupkens                 

T 753817, Loes Siedenburg:  

T 562601, Gré van ‘t Hoff::       

T 561204. 

Wilt u een soepbord/kom en 

lepel meenemen? 

 

 

 

Het wonder van het geloof is dat het mogelijk is 

om helemaal vanaf het nulpunt weer aan het leven 

te beginnen – kortom om de eeuwigheid zelf (dat 

wat we altijd-al zijn) te veranderen.        
 (S.Zizek) 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

 
 

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

