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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 

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 

11 juli   10.00 uur Hoogkarspel, pastor Piet Meijer 

 

Meditatievesper 

 Vrijdagvond om 19.30 uur is er na een hele lange 

tijd weer een meditatievesper in de protestantse 

kerk van Hoogkarspel. We zitten met elkaar in een 

kring, steken licht aan en luisteren naar mooie         

muziek. Ds Henri Frölich leidt deze vesper.               

We gaan er van uit dat er niet meer dan 30 mensen 

komen, dus u hoeft zich niet aan te melden. 

 Van harte welkom!   

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 6 juni is er weer een viering in de 

protestantse kerk van Westwoud. Ds Henri Frölich 

is de voorganger. 

U kunt zich aanmelden bij Patric de Vries via                      

e-mail: patricdevries@pknwestwoud.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen 

Wie durft er nog te zingen, 

wie zingt er nog het licht, 

wie zingt er nog de kleuren, 

zingt woorden tot gedicht? 

 

Wie zingt glashard het onrecht stuk, 

wie zingt er tegen schaduw in, 

wie zingt de wereld in balans, 

wie zingt er van een nieuw begin? 

 

Zing met tranen in je ogen, 

Zing de stenen harten stuk, 

zing, ondanks je onvermogen, 

zing de woede tot geluk! 

 

Zing de sterren aan de hemel, 

zing liefde los uit aller kelen, 

zing van onbezorgd te spelen, 

zing alle talen om te delen! 

 

Zing de handen wat te doen, 

zing aan mensen vreugdegroet, 

zing het leven, zing het licht, 

zing vooruit: een vergezicht. 

 

Zing de warmte en het leven, 

zing de stilte en de dank. 

Als jouw stem het mag begeven, 

zing ik verder, leven lang. 

 
Nelleke van Vliet 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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