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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 
 

Vieringen 

29 mei  19.00 uur Westwoud, PKN Kerk,  

 oecumenische viering 

04 juni  19.30 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

 meditatievesper 

06 juni  10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich 

13 juni  10.00 uur Hoogkarspel, ds Rudolf  

 Kooiman 

20 juni  10.00 uur Hoogkarspel, pastor  

 Louise Kooiman 

27 juni  10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot 

04 juli   10.00 uur Hoogkarspel, dhr Kees van 

 Lenten  
 

 

 

Op zoek naar Maria… 

Ook wij gaan in het laatste weekend van de           

meimaand op zoek naar Maria. En er wordt ook bij 

gezongen en gemusiceerd maar daarmee houdt de 

overeenkomst met het TV programma zo’n beetje 

op.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een oecumenische viering is de keus om je in 

Maria te verdiepen niet zo voor de hand liggend. 

De protestantse en katholieke kerk hebben immers                    

altijd een heel verschillende omgang met het           

bijbelse personage Maria, moeder van Jezus,                        

gehad. We hebben gemerkt dat het ons niet in de 

weg heeft gestaan, juist interessant, zo merkten we 

in de voorbereiding.  

Door de eeuwen heen werden aan het juist zo         

gewone meisje met een bijzondere opdracht allerlei 

mythische eigenschappen toegedacht. Vanaf de             

5e eeuw ontstond er af en aan een hele cultus 

rondom haar. Zijn de eigenschappen die haar           

toegedicht worden, zoals bescheidenheid,                 

toewijding  zorgzaamheid, gehoorzaamheid en haar 

aan het geloof in onze tijd nog populair?  

 
Opgave bij Patric de Vries email: hethoofd78@hot-

mail.com of bel 06 20398575 

 

Van harte welkom!  

Namens de oecumenische werkgroep Westwoud 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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