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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. 

     

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 

21 nov 09.45 uur Noorderlandhuis, gedenken 

   overledenen, ds Hanneke 

   Borst en diaken Jules Post 

24 nov 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton 

   Heijboer 

01 dec 10.00 uur Westwoud, ds Luuk van 

   Loo 

 

Komende zondag 

Zondag 10 november om 10.00 uur is er een        

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel.  

Voorganger is mevrouw Arja Kraal uit Venhuizen. 

 

Gedenkviering 

Zondagmorgen 17 november om 10.00 uur   

gedenken we de gemeenteleden die ons het         

afgelopen jaar ontvallen zijn. We noemen hun                

namen en steken een lichtje voor hen aan.                 

Er is in de viering ook                    

gelegenheid, voor wie  

dat wil, een lichtje aan te 

steken voor een                    

overleden dierbare. 

 

Het koor de Westfriese Cantorij o.l.v. dirigente  

Tineke Broers zal de viering muzikaal                    

ondersteunen.  

Wees welkom! 

 

 

 

 

 

Bestaansrecht 

 

Heeft het nog bestaansrecht? 

 

Die onzichtbare, stille kracht, 

in en rondom ons aanwezig. 

 

Wij geloven het, 

velen vermoeden het, 

anderen betwijfelen het, 

sommigen voelen het, 

enkelen ervaren het als 'weten', 

maar niemand is er zeker van. 

 

Toch gaan er verhalen die, 

sinds mensenheugenis, 

over heel de wereld  

worden doorgegeven. 

 

We betitelen ze als Waarheid, 

als Wijsheid, als Leer. 

 

Bewust, of onbewust, dragen wij 

die verhalen met ons mee 

en altijd zullen er mensen zijn, 

die het als een opdracht zien 

de inhoud te verkennen, 

te toetsen, het goede te behouden 

en... door te geven. 

 

Geroepenen, 

die blijven zoeken 

naar het goddelijke mysterie, 

naar die kern van waarheid. 

 

Gewoon... 

omdat die 'stille aanwezigheid' 

soms zo ongelooflijk diep 

kan... raken! 
Wilma van Ophem 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg  
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