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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.

14 mrt 10.00 uur

Hoogkarspel, ds Henri Frölich,
online te volgen
21 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Siep
Rienstra, online te volgen
28 mrt 10.00 uur geen viering
04 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke
Borst, Paasviering, m.m.v. Bo
de Myttenaere op piano

Komende vieringen
De vieringen van de zondagen van 21 en 28
maart zijn online via onze website te volgen:
www.pkn-hoogkarspe-lutjebroek.nl
Palmpasen 28 maart, Witte Donderdag 1 april en
Goede Vrijdag 2 april zijn er geen vieringen.
Paasviering
Zondagmorgen 4 april, eerste Paasdag, hopen we
met elkaar fysiek Pasen te vieren in de
protestantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger is
dan ds Hanneke Borst en Bo de Mytttenaere zal
muzikale medewerking verlenen.
We gaan ervan uit dat de richtlijnen aangeven dat
we met een beperkt aantal personen in de kerk
kunnen zijn.
Het zou heel fijn zijn als dit weer mogelijk is, we
kijken er naar uit!

Stuurlui
de stuurlui eisen de wal op
de vechters eisen de straat op
de kiezers eisen klare taal
maar er zijn nog geen woorden voor
er bestaat geen nieuw normaal
we hebben nog geen verhaal
wat zou je doen met de ruimte die je opeist
die minder dan anderhalve meter
je oma opzoeken
de buurman aanhoesten
het vliegtuig nemen naar of ander
toeristisch oord
en is dat dan vrijheid
wat is vrijheid eigenlijk
voor een woord
is het terug naar voorheen
maar voorheen is voorbij
we deinen stuurloos
op de rand van
een nieuw getij
niet eisen maar vragen
meebewegen
luisteren
naar wat de zee van ons wil
nieuwe einders ontdekken
misschien is dat vrijheid
misschien
maakt dat het verschil
Helma Snelooper

Met vriendelijke groeten,
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg

