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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. 

 

16 mei 09.45 uur Noorderlandhuis,                    

   ds Hanneke Borst 

19 mei 10.00 uur Hoogkarspel, theater- 

            viering, Siep Rienstra 

26 mei 10.00 uur Hoogkarspel, Jerke de Vries 

02 juni 10.00 uur Westwoud, Mevrouw 

                                    Beatrix Jonker - Voort 

07 juni 19.00 uur        Hoogkarspel Meditatie- 

            vesper, o.l.v. Wilma van  

                                    Ophem     

09 juni 10.00 uur        Hoogkarspel, Pinksteren, 

                                    ds Marius Braamse, m.m.v. 

                                    Bo de Myttenaere op piano 

 

Terugblik 

Afgelopen zondag is ds Henri Frölich bevestigd 

als predikant van de protestantse gemeenten  

Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud-Binnen-

wijzend. Het was een feestelijke viering in een 

volle kerk. Familie, vrienden en gemeenteleden 

konden Henri en zijn gezin feliciteren tijdens een 

gezellige receptie.  

 

 
 

Wij heten Henri van harte welkom in onze beide 

gemeenten en wensen hem veel succes toe! 

 

 

 

 

Theaterdienst Jona zondag 19 mei   

Er is een journalist, je weet wel, iemand die elke 

dag iets in de krant moet schrijven. Soms is het 

heel leuk, soms is het ook verdrietig. 

Het gaat soms over het redden van een dier uit het  

water, dan weer een verdrietig iets als oorlog en 

overstromingen. 

Deze journalist wil vandaag een verhaal schrijven 

over VREDE. Dan gaat hij de geschiedenis         

boeken lezen en ontdekt dat er ook vroeger veel 

oorlog en ellende was. 

Maar dan…. 

Komt hij een verhaal tegen over een DUIF. 

En verhalen waarin een duif voorkomt, hebben       

altijd iets te maken met VREDE. 

Zo is er ook een man, die DUIF heet. In de Bijbel 

noemen ze hem Jona . 

Luuk Klazinga en Siep Rienstra komen zondag  

19 mei graag naar Hoogkarspel om het verhaal 

van DUIF te vertellen en te spelen. 

DUIF vertelt zijn verhaal over een vreemde           

opdracht, die hij eerst niet wilde doen. 

 

Komen jullie allemaal? 

Het wordt een mooi verhaal, met prachtige        

beelden en liedjes.  

Het wordt een kerkdienst voor jong en oud. 

Tot ziens op zondag 19 mei. 

Luuk Klazinga  

Siep Rienstra 

Klaas Boonstra (organist) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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