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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. 

     

13 okt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor 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 

17 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri

  Frölich, gedenken van  

overledenen, m.m.v. de 

Westfriese Cantorij 

 

Komende zondagmorgen 

Zondagmorgen 13 oktober om 10.00 uur is er in 

de protestantse kerk van Hoogkarspel een viering. 

Voorganger is pastor Piet Meijer.  

Piet Meijer is geestelijk verzorger van de             

verpleeghuizen Groenland in Zaandam en de 

Achtstaten in Wormerveer. 

Van harte welkom! 

 

Expositie op het Raadhuisplein 

In de protestantse kerk zijn op zaterdagmiddag       

12 oktober de resultaten te zien van de teken- en 

schrijfwedstrijd van de kinderen van groep 7 en 8 

van de basisscholen. Deze wedstrijd is                     

uitgeschreven in het kader van 700 jaar                        

Hoogkarspel. Tijdens de afgelopen vredesweek          

(2 t/m 29 september) hebben deze kinderen heel 

hard gewerkt aan hun opdracht om een verhaal te 

schrijven of een tekening te maken over wat ze  

 

 

zo fijn vinden aan ons dorp of wat ze liever anders 

zouden willen zien. 

De resultaten van hun geleverde werk worden       

beoordeeld door een betrokken jury, die ook de 

prijsuitreiking verzorgt. 

De oecumenische werkgroep nodigt u van harte 

uit naar deze expositie te komen kijken. 

De kerk is open van van 13.00 uur tot 17.00 uur. 

 

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)/

