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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. 

    

07 feb 19.30 uur Hoogkarspel, Wilma van  

                   Ophem, meditatievesper  

09 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

16 feb 10.00 uur Hoogkarspel, dhr Siep Rienstra 

20 feb  10.00 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

    Borst 

23 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

                            m.m.v. combo Kitchenware 

01 mrt 10.00 uur  Westwoud ds Henri Frölich 

06 mrt 19.30 uur   Hoogkarspel, wereldgebedsdag 

08 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

   m.m.v. Bo de Myttenaere op 

  piano 

  

Meditatievesper 

Op vrijdagavond 7 februari om 19.30 is er een  

meditatievesper in de kerkzaal van de protestantse 

kerk o.l.v. Wilma van Ophem. Nirmala, bestaande 

uit: Els Weijers, Frans van Muijen, Wilma en Jos 

van Ophem, musiceert en zingt drie meditatieve 

Oosterse liederen in Sanskriet en Hebreeuws. 

Deze worden afgewisseld met gedachten,               

gedichten, het aansteken van een waxinelichtje en 

stiltemomenten. Thema is: Een nieuw geluid... 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 9 februari om 10.00 uur is er een          

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel.            

Voorganger is ds Henri Frölich.  

Welkom! 
 

Theaterviering 

Zondagmorgen 16 februari 

om 10.00 uur is er een       

theaterviering in de                

protestantse kerk van         

Hoogkarspel. Siep Rienstra 

en Luuk Klazinga hebben 

een nieuw theaterstuk          

geschreven: Mozes en Aäron.  

 

In dit stuk nemen zij ons mee naar het verre          

verleden. 

Israël was een slavenvolk geworden in Egypte. 

De mensen werden onderdrukt. De bevrijding  

liet op zich wachten. Toen werd er een kind  

geboren: een jongetje.  De farao had bevolen dat 

alle Joodse jongetjes er niet mochten zijn.  

De farao wenste hem dood. 

Waar hebben we dit meer gehoord? 

Siep Rienstra en Luuk Klazinga vertolken het           

leven van Mozes en Aäron. 

Mede ondersteunt door Klaas Boonstra (orgel), 

Jacqueline Jacobs (viool),Tristan Pol (drum) en 

Ciska Pol (klarinet). 

 

U bent van harte welkom, ook kinderen zijn              

natuurlijk welkom! 

 

The Passion 

Zaterdagavond 4 april om 20.30 uur wordt The 

Passion na drie jaar weer uitgevoerd in de                 

Laurentiuskerk. 

Diverse koren doen mee, ook het gelegenheids-

koor o.l.v. Tineke Broers doet weer mee. Per koor 

worden vier liederen en een gezamenlijk slotlied 

gezongen. De repetitiemiddagen van het gelegen-

heidskoor zijn op 19 maart, 26 maart en 2 april in 

de kerkzaal van de protestantse kerk om 16.00 uur 

in de middag. Heeft u zin om hieraan mee te doen, 

er zijn nog plaatsen open.  

 

U kunt zich opgeven via de mail:      

loes.siedenburg@xs4all.nl of via 06-40022451. 

 

Sacrale dans 

U kunt weer meedoen met vier avonden sacrale 

dans. De eerste avond start op 13 februari.              

De volgende data zijn 5 maart; 26 maart en            

16 april. We starten om 19.30 uur en eindigen om 

21.30 uur. Lijkt het u leuk, kom een avond          

meedoen! 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

