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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. 

    

15 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, mevr. Arja Kraal 

22 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke 

  Borst 

28 mrt 19.00 uur Westwoud, PKN kerk,  

  oecumenische viering, m.m.v. 

  Koor Eigenwijs 

03 apr   geen meditatievesper 

05 apr 10.00 uur Westwoud, PKN kerk,         

  Palmpasen, mevr. Arja Kraal 

09 apr 18.00 uur Hoogkarspel, Seideravond, 

  m.m.v. Anima Mea 

10 apr 19.00 uur Westwoud, RK kerk, Goede 

   Vrijdag, oecumenische  

  werkgroep 

11 apr 10.00 uur Noorderlandhuis, Paasviering,  

     

12 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

  Paasviering 

 

Komende zondag 

 Zondagmorgen 15 maart om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

Voorganger is mevrouw Arja Kraal.  
 

Filmmiddag 

Vrijdagmiddag 20 maart om 14.30 uur vertonen 

we weer een film in de herberg van de protestantse 

kerk in Hoogkarspel. Van harte welkom! 
 

Passion 

De voorbereidingen voor Passion 2020 zijn in 

volle gang. De uitvoering is op zaterdagavond         

4 april om 20.30 uur in de Laurentiuskerk. 

Het gelegenheidskoor van de protestantse kerk is 

een van de zes meewerkende koren. Het koor staat 

o.l.v. dirigente Tineke Broers.  U kunt zich nog 

opgeven om mee te doen. De repetitiemiddagen 

zijn op 19 maart, 26 maart en 2 april om               

16.00 uur. We oefenen in de kerkzaal van de            

protestantse kerk. Mocht u mee willen  

 

doen, stuur dan een mailtje naar:                      

loes.siedenburg@xs4all.nl. 

 

Seiderviering 

Op donderdag 9 april om 18.00 uur vieren we met 

elkaar het seidermaal in de protestantse kerk van 

Hoogkarspel. Voorganger is ds Henri Frölich.  

De zanggroep Anima Mea zal muzikale               

medewerking verlenen.  

U kunt zich opgeven voor deze viering t/m zondag 

5 april via Tineke Hupkens (T. 753817) of via 

Loes Siedenburg (T.562601) of via de mail:                    

tinekehupkens@gmail.com of                              

loes.siedenburg@xs4all.nl 

 

Zie, de aarde wordt weer wakker, 

zwart en open ligt de akker, 

wacht haar sluier van teer groen. 

 

Graan dat in de grond gestorven, 

voedsel wordt en zaad voor morgen, 

groei die naar het leven leidt. 

 

Zoveel afscheid in je leven, 

voor je hebt ‘om niet gekregen’, 

dood die naar het leven leidt. 

 

Nooit zal zich geheel meer sluiten, 

dal van leed, van pijn en duister, 

maar die dood zal niet meer zijn. 

 

Leven kan niet zonder tranen, 

schaduw zal ons nooit verlaten,  

vreugde is verwerkt in verdriet. 

 

Leven wordt opnieuw geboren, 

witte bloesem aan de bomen, 

wonden helen in ons hart. 

 

Leven wordt opnieuw geboren, 

witte bloesem aan de bomen, 

bruiden in hun ouderdom.       (Marijke de Bruijne)    

 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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