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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. 

     

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 

10 nov 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw 

   Arja Kraal 

10 nov 19.30 uur Hoorn, Koepelkerk, Taizé- 

   viering 

 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 4 oktober om 19.30 uur is er weer 

een meditatievesper in de herberg van de  

protestantse kerk. Het thema is: ‘meer tussen  

hemel en aarde’. De vesper wordt geleid door 

Wilma van Ophem. De vesper duurt ongeveer              

30 minuten. Na afloop drinken we met elkaar          

koffie/ thee. 

Wees welkom! 

 

Komende zundeg 

Zondagmorgen 6 oktober om 10.00 uur is er in de 

protestantse kerk van Westwoud een Westfriese 

viering.  Voorganger is mevrouw Ina                      

Broekhuijzen-Slot. Tiny Vlaar-Irgolitsche komt 

zingen, natuurlijk in het Westfries! 

An ‘t end van de dienst doene we samen een        

koppie. 

Van harte welkom! 
 

 

Sacrale dans 

De volgende data voor de vier sacrale dans- 

avonden staan gepland op de donderdagavonden,  

17 en 31 oktober, 14 en 28 november, aanvang: 

19.30 uur. De avonden staan o.lv. Marry                 

Westerlaken. 

Sacraal dansen doen we met elkaar in een kring. 

We dansen eenvoudige, herhalende patronen op 

klassieke, religieuze, folkloristische en medita-

tieve muziek. In de pauze drinken we met elkaar 

thee. De avond eindigt om 21.30 uur. 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, de aanvangs-

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

klaar. 

Een bijdrage van 5 euro per persoon wordt op prijs 

gesteld. 

 

Lezing op woensdag 6 november 

De datum is nog ver weg, maar toch attenderen 

wij u vast op een interessante lezing die gehouden 

wordt op 6 november om 20.00 uur in de               

protestantse kerk van Hoogkarspel. Dirk van de 

Glind (www.dirkvandeglind.nl) houdt op deze 

avond een lezing met als titel: ‘Volwassen geloven 

en denken’. Hoe ziet een positief geloof eruit?               

Menselijkheid staat hierbij centraal in plaats van 

vaststaande geloofsdogma’s. In het belang van 

mensheid en planeet moeten we onze menselijk-

heid ontwikkelen voorbij aan de grenzen van  

overtuiging, religie, volk en land. Geloven en       

denken zijn weliswaar verschillende benaderingen 

van de grote vragen van het leven, maar met beide 

staan we voor hetzelfde mysterie. Universele  

menselijkheid betekent dat we deel uitmaken van        

hetzelfde universum en organisch en principieel 

met alles en iedereen verbonden zijn.                                           

Noteert u vast deze datum! 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

