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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 mrt 09.45 uur
24 mrt 10.00 uur

30 mrt 19.00 uur

05 apr 19.00 uur
07 apr 10.00 uur
14 apr 10.00 uur

Noorderlandhuis,
ds Hanneke Borst
Hoogkarspel, pastor Louise
Kooiman, m.m.v. Combo
Kitchenware
Westwoud, PKN Kerk,
oecumenische viering,
thema: matigheid
Hoogkarspel, meditatievesper, Cor v.d. Spek
Westwoud, PKN Kerk,
ds Ineke van Middendorp
Westwoud, RK kerk,
Palmpasen, mevrouw Arja
Kraal en de oecumenische
werkgroep

Noorderlandhuis
Ds Hanneke Borst gaat op 21 maart om 09.45 uur
voor in de viering in het Noorderlandhuis.
Komende zondag met het Combo Kitchenware
Zondagmorgen 24 maart om 10.00 uur gaat pastor
Louise Kooiman voor in de viering. Het combo
Kitchenware verleent muzikale medewerking.
De repetities van Kitchenware vinden plaats aan
een Hoogkarspelse keukentafel.
Masterchef is Hans Valentijn (zang, gitaar), hij
wordt ondersteund door de de chef-koks Nico
Groot (zang, gitaar en ukelele) en Piet Karsten
(zang en percussie). Door deze drie heren wordt
de muziek met veel zorg en plezier bereid. Voor
deze viering zullen er mooie luisterliedjes ten gehore worden gebracht.
Themaviering in Westwoud
Zaterdagavond 30 maart om 19.00 uur is er in de
protestantse kerk van Westwoud de derde themaviering in de serie over ‘deugden, eigenschappen
waar je verder mee komt’.

De voorbereidingsgroep heeft zich deze keer
gebogen over de deugd ‘matigheid’. Vasten,
duurzaamheid, en groene kerken zijn punten van
aandacht deze avond. Ook de ideeën van de
Japanse opruimgoeroe Marie Kondo (does is spark
joy?), de klimaatmars, de vastentijd zijn door de
werkgroep overpeinsd.
Het koor EigenWijs luistert de viering met mooie
liederen op.
Wees welkom!

Alleen liefde
Mogen we de ernst van de situatie
begrijpen en beseffen
dat liefde onze enige redding is.
Liefde voor onze kleine
en zo bedreigde aarde.
Alleen liefde kan ons hart
omvormen en ons maken
tot behoeders van leven
en van de aarde.
Alleen liefde kan onze ogen openen
voor de integriteit en rechten van alles wat leeft.
Alleen liefde kan ons de nederigheid leren
die we zo nodig hebben
om goed met onze aarde
om te gaan.
Alleen liefde
kan het bedreigde leven behoeden
en voor uitsterven bewaren.

Met vriendelijke groeten,
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg

