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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. 

     

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 

19 dec 10.00 uur Noorderlandhuis, oec. 

   kerstviering, ds Hanneke 

   Borst en pastor Jules Post 

22 dec 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri 

   Frölich 

24 dec 19.00 uur Westwoud, RK kerk, 

   k  inderkerstfeest, 

   oecumenische werkgroep, 

24 dec 22.00 uur Hoogkarspel, kerstnacht- 

   viering, ds Henri Frölich 

   m.m.v. het Hoorns 

   Byzantijns Mannenkoor 

  

Komende zondag 

Zondagmorgen 1 december om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Westwoud. 

Voorganger is ds Luuk van Loo. 

 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 6 december om 19.30 uur is er een 

meditatievesper in de Herberg van de protestantse 

kerk. Wilma van Ophem leidt de vesper. 
 

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 voorgelezen.  

Wilma van Ophem vertelt een West-Fries  

kerstverhaal. 

Kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom! 

 

November 

De avond ligt al voor de hand. Kleuren 

van het veld hielden zich stil vandaag. 

Omsluierd land waarin contouren vaag 

vertellen over wat nog kan gebeuren. 

 

Je bent er niet. Ik zwerf wat door 

het huis, kijk bij alle ramen uit en 

zie de regen, vogels. Bomen druipen 

herfst. Nu wil ik weg. Stond voor 

 

de deur niet net de wind? Hij gaat 

wel met me mee tot waar het strand 

het water vindt. Voet aan land 

zetten de golven zetten steeds opnieuw. Ik 

 

sla ze gade. Zo zonder te vergaan 

wilden wij ook zijn. Fel en overslaand. 

 

Johanna Kruit 
Uit: ‘Voorheen te Orisande, Thomas Rap, 1987 

 

 

 
 

 

 

 
Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg  
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