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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. 

     

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 

06 dec 19.30 uur Hoogkarspel, meditatie- 

   vesper, Wilma van Ophem 

08 dec 10.00 uur  Hoogkarspel, ds Henri 

   Frölich 

15 dec 16.30 uur Hoogkarspel, kerstzang- 

   viering m.m.v. de kerken- 

   raad en het gelegenheids- 

   koor 

22 dec 10.00 uur Hoogkarspel,  

ds Henri Frölich 

 

Noorderlandhuis 

Komende donderdagmorgen 21 november om 

09.45 uur is een oecumenische viering in het 

Noorderlandhuis. Voorgangers zijn: ds Hanneke 

Borst en pastor Jules Post. We gedenken deze 

morgen de overledenen van het afgelopen jaar uit 

het Noorderlandhuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 24 november om 10.00 uur is er 

een viering in de protestantse kerk.                               

Pastor Ton Heijboer is de voorganger. 
 

 

 

 

Filmmiddag 

Vrijdagmiddag 22 november om 14.30 uur              

vertonen we weer een film in de herberg. De film 

speelt zich af in Mongolië. Om de kosten te         

dekken vragen we een bijdrage van 5 euro per            

persoon. U bent van harte welkom! 

 

Kerstzangdienst 

Zondagmiddag 15 december om 16.30 uur is er 

een kerstzangdienst. Het gelegenheidskoor o.l.v. 

dirigente Tineke Broers repeteert momenteel op 

donderdagmiddag mooie stukken in.   

In deze viering zingen we ook met elkaar bekende 

kerstliederen. Er zullen door de kerkenraad            

teksten en gedichten worden. Wilma van Ophem 

vertelt een West-Fries verhaal. 

Kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom! 

 
De obervogel 

De obervogel werkte in het dierenrestaurant. Dat deed 

hij goed. Maar veel dingen begreep hij niet zo goed. 

Zoals op die dag dat de dieren zich halsoverkop naar 

de ark van Noach haastten. Het zou gaan regenen,        

alles zou overstroomd worden! De obervogel begreep 

het allemaal niet. Hij vond dat er iemand op het                        

restaurant moest blijven passen. Dat deed hij dus.  

Toegewijd als altijd. Zo miste hij de boot. Algauw 

stond alles onder water. De obervogel had geen plek 

meer om te staan en vloog over het onafzienbare         

wateroppervlak. Hij begreep wel dat zijn laatste uur 

had geslagen. Hij bad: ‘Heer als ik in uw hemel kom, 

mag ik dan ober worden in het hemels restaurant?’  

Intussen hadden de engelen de obervogel ontdekt. Ze 

schrokken. Dit trouwe beest hoorde toch veilig in de 

ark te zitten? Maar het was al te laat. De obervogel 

stortte in zee. Op dat moment, klonk er uit de hemel 

een twinkelend woord: ‘Pinguin!’ De obervogel          

duikelede en tuimelde ineens door het water en voelde 

zich helemaal in zijn element. 

In de dierentuin zie je de pinguins staan staren. Alsof 

ze nog steeds niet begrijpen wat hun is overkomen. 

Maar één ding is duidelijk: ze zijn er helemaal klaar 

voor om straks in de hemel ober te worden in het           

hemels restaurant.   Stephan de Jong 

 
Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg  
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