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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. 

  

28 sep 19.00 uur Westwoud, PKN kerk,  

ds Henri Frölich 

   oecumenische viering 

04 okt 19.30 uur Hoogkarspel, meditatie- 

vesper, Wilma van Ophem 

06 okt 10.00 uur Westwoud, mevr. Ina 

   Broekhuijzen-Slot 

13 okt 10.00 uur Hoogkarspel, dhr Piet 

   Meijer 

20 okt 10.00 uur Hoogkarspel, dhr Jerke de  

   Vries 

27 okt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Rudolf

  Kooiman 

01 nov 19.30 uur Hoogkarspel, meditatie-

  vesper, pastor Cor v.d. Spek 

03 nov 10.00 uur Westwoud, gedenken van 

   overledenen, ds Henri 

   Frölich 

 

Oecumenische viering 

Komende zaterdagavond om 19.00 uur is er een 

oecumenische viering in de protestantse kerk van 

Westwoud. De viering is voorbereid door ds Henri  

Frölich in samenwerking met de oecumenische 

werkgroep van Westwoud.  

Het thema is van de viering : ‘elkaar geluk              

toewensen’.           

Muzikale medewerking wordt verleend door het 

koor EigenWijs. 

Na afloop drinken we met elkaar koffie/thee. 

Wees welkom! 

 

Westfriese viering 

Zondagmorgen 6 oktober is er in de protestantse 

kerk van Westwoud een Westfriese viering.  

Voorganger is mevrouw Ina Broekhuijzen-Slot.  

Tiny Vlaar komt zingen, natuurlijk in het           

Westfries! 

Wees welkom! 
 

 

Filmmiddagen 

De filmmiddagen van dit seizoen staan gepland op 

de volgende data: 18 oktober, 22 november,            

17 januari en 20 maart.  

De films vertonen we in de herberg, aanvangstijd 

is 14.30 uur. Na de film staat er een drankje klaar. 

Een bijdrage van 5 euro per persoon wordt op prijs 

gesteld. 

 

 
 

 

Vriendelijk licht 

Vriendelijk licht dat ons omstraalt 

als de warmte van de zomer: 

huid waarin wij willen wonen,  

licht dat ons tevoorschijn haalt. 

 

Vriendelijk licht dat ons verwarmt 

in het midden van de winter, 

wijken doet de kille stilte 

die ons dodelijk verlamt. 

 

Vriendelijk licht dat ons omspeelt, 

zich ontvouwt in alle kleuren, 

mensen in het bont gebeuren 

Hun gezicht en ziel hergeeft. 

 

Vriendelijk licht dat ons voorgoed 

aan elkander doet verschijnen, 

harten opent voor de kleinen, 

met Gods ogen kijken doet. 

 

Henk Jongerius 

 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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