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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. 

    

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 

15 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, mevr. Arja Kraal 

22 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke 

  Borst 

 

Komende zondag: Theaterviering 

Zondagmorgen 16 februari om 

10.00 uur is er een theatervie-

ring in de protestantse kerk van 

Hoogkarspel. Siep Rienstra en 

Luuk Klazinga hebben een 

nieuw theaterstukgeschreven: 

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! 

 

 

Wereldgebedsdag 

Vrijdagavond 6 maart om 19.00 uur vieren we  

wereldgebedsdag in de protestantse kerk.  

De wereldgebedsdag wordt ieder jaar                          

georganiseerd op de eerste vrijdag in maart. 

Deze dag is in 1927 in het leven geroepen om met 

name vrouwen van overal in de wereld door        

middel van het gebed te verenigen en wordt sinds 

1929 ook in Nederland gevierd. Ieder jaar nemen 

weer 173 landen deel aan de wereldgebedsdag en 

zo gaat dan in 24 uur het gebed de hele wereld 

rond. De liturgie voor deze diensten wordt samen-

gesteld door vrouwen, elk jaar uit een ander land 

en met een eigen gekozen thema. 

Dit jaar zijn het de vrouwen van Zimbabwe die de 

liturgie gemaakt hebben en zij hebben als thema 

gekozen: Sta op en ga, n.a.v. Johannes 5: 2-9. 

De viering in onze kerk is voorbereid door de       

oecumenische werkgroep. De sfeer van Zimbabwe  

zal in de dienst tot uiting komen. 

Wees welkom! 

 

Kunstlezing op 11 maart 

Woensdagavond 11 maart komt kunsthistorica 

Marian van Caspel een lezing geven in de            

protestantse kerk. Zij vertelt op indringende wijze 

over het ontstaan en de inhoud van het beroemde 

literaire werk Divina Commedia van Dante. 

Dit werk behoort tot de grootste literaire werken 

van de Europese cultuur. Veel kunstenaars                  

hebben zich in de loop der eeuwen door het        

beeldend taalgebruik van de dichter laten                

inspireren. In deze lezing wordt Dante’s reis             

verbeeld aan de hand van werk van o.a. Botticelli, 

Michelangelo, William Blake, Dali, Robert 

Rauschenberg en Juke Hudig. Deze lezing is         

bedoeld als een kennismaking met de Divina 

Commedia en laat zien dat het verhaal van Dante 

meer over ons gaat dan we zouden kunnen                  

bevroeden. Het belooft een boeiende avond te 

worden! 

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang lezing: 20.00 uur, 

toegang gratis. 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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