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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 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Siep 

Rienstra, online te volgen 

28 mrt 10.00 uur geen viering 

02 apr 19.30 uur Westwoud, PKN kerk, Goede 

Vrijdag, muzikale medewer-

king van Lennaert Boekweit en 

Andrea Malschaert  

02 apr 19.30 uur Westwoud, H. Martinuskerk, 

   Goede Vrijdag, klein koor 

o.l.v. Hans Weenink 

04 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke 

Borst, Paasviering, m.m.v. Bo 

de Myttenaere op piano 

 

 

Komende vieringen 

De viering van de zondag van 21 maart 

maart is  online via onze website te volgen:  

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl. Voorganger 

is de heer Siep Rienstra.  

Palmpasen 28 maart en Witte Donderdag 1 april 

zijn er geen vieringen. 

 

Goede Vrijdag: Dan zal ik leven.. 

 

Op 2 april is het Goede Vrijdag, daar willen wij op 

sobere wijze aandacht aan besteden in allebei de 

Westwoudse kerken, de PKN kerk en de             
Martinuskerk. Het thema is: DAN ZAL IK LEVEN.   

Wanneer gaan we weer leven? Wat betekent lijden 

voor ieder van ons in het dagelijks leven? Rond dit 

thema zullen diverse mensen vertellen,  hoe zij 

daar tegenaan kijken, wat zij belangrijk vinden en 

waarom zij dat belangrijk vinden. 

Het lijdensverhaal wordt door diverse dorps- 

genoten verteld, verder wordt het thema van de 

Goede Vrijdag ook muzikaal belicht, dat doen in 

de H. Martinuskerk een klein koor o.l.v. Hans        

Weenink en in de PKN kerk zingen en spelen     

Lennaert Boekweit en Andrea Malschaert. 

 

Aanvang in beide kerken is 19.30 uur,  het zijn 

dezelfde vieringen alleen met een andere              

muzikale omlijsting. 

De motivatie om op twee locaties aandacht aan 

Goede Vrijdag te besteden is: kerk zijn we met 

zijn allen, daarbij woorden en muziek vinden op 

een manier die voor een grote groep meerwaarde 

kan hebben. De onderwerpen waar we het 2 april 

over hebben zijn zaken waar ieder van ons mee 

geconfronteerd wordt. 

In verband met de veiligheid mogen maximaal             

30 personen deelnemen aan de viering. Als je   

aanwezig wilt zijn in de Martinuskerk opgave bij 

koster Leo Boekweit emailadres:  

l.boekweit@quicknet.nl  Voor de PKN kerk, kan 

jij  je opgeven bij koster Patric de Vries e-mail-

adres: hethoofd78@hotmail.com. 

Hartelijk welkom namens de oecumenische             

werkgroep van Westwoud! 

 

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.  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! 

 
 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/
http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/
mailto:l.boekweit@quicknet.nl
mailto:hethoofd78@hotmail.com

