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De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap 

die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd     

worden. 

 

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 

04 mei 19.00 uur Hoogkarspel, 

Dodenherdenking,  

oecumenische werkgroep  

05 mei 10.00 uur Westwoud, mevrouw 

   Ina Broekhuijzen 

12 mei 10.00 uur Hoogkarspel, de heer 

   Piet Meijer 

 

Goede Vrijdag in Westwoud 

Vrijdagavond 19.30 uur is er een Goede Vrijdag 

viering in de Martinuskerk van Westwoud. 

De viering bestaat uit zang van Westwouders. 

De kerk is om 19.00 uur open. 

 

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. 

 

Noorderlandhuis 

De paasviering in het Noorderlandhuis is op          

zaterdagmorgen 20 april om 10.00 uur.                 

Voorgangers zijn pastor Mariet Vet en ds Hanneke 

Borst. Het gemengd koor verleent muzikale                   

medewerking. 

 

Eerste Paasdag 

Zondagmorgen, eerste Paasdag, om 10.00 uur           

vieren we Pasen in de protestantse kerk van     

Hoogkarspel. Voorganger is pastor Ton Heijboer. 

Het thema is ‘Opstaan!.... ’t is Pasen’. 

Mieneke Boots -Verhoeff en Marleen Kunst     

zingen mooie liederen. Na afloop is er koffie/thee 

met wat lekkers en een advocaatje met slagroom. 

 

Bevestigingsviering 

Zondagmiddag 12 mei om 14.30 uur zal ds Henri 

Frölich bevestigd worden als predikant van de     

gemeenten van Hoogkarspel-Lutjebroek en van 

Westwoud - Binnenwijzend door ds Wilma               

Hartogsveld.  

 

 

 

 

Jij die uit licht geboren bent 

Van oorsprong af door God gekend, 

Jij bent een kostbaar instrument, 

Jij draagt de mooiste dromen. 

 

Wees onverkort je dromen trouw 

En zo ook onze droom van jou: 

Dat liefde je bewonen zou 

En licht in jou zou stromen. 
Hein Stufkens 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

