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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 

02 juli   19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper, 

 o.l.v. Wilma van Ophem, 

m.m.v. Nirmala 

04 juli   10.00 uur Westwoud, de heer Kees van 

 Lenten 

11 juli   10.00 uur Hoogkarspel, pastor Piet Meijer 

18 juli   10.00 uur Hoogkarspel, ds Marijke Kraak 

25 juli   10.00 uur  Hoogkarspel, de heer Kees van 

Lenten 

01 aug  10.00 uur  Westwoud, pastor Cor van der     

                               Spek  

 06 aug   10.00 uur  Hoogkarspel, meditatievesper 

o.l.v. pastor Cor van der Spek 

 08 aug   10.00 uur  Hoogkarspel, mevrouw Arja 

Kraal 

                 15 aug  10.00 uur  Hoogkarspel, pastor Piet 

Meijer. 

                 22 aug  10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

(startzondag) 

                 28 aug  19.00 uur  Westwoud, oecumenische 

werkgroep, PKN kerk 

 

                Komende zondag 

Zondagmorgen 4 juli om 10.00 uur is er een        

viering in de Protestantse Kerk van Westwoud. 

Voorganger, is de heer kees van Lenten.  

 

Meditatievesper 

Op 2 juli is er om 19.30 uur een meditatievesper in 

de grote zaal van de kerk. Wilma van Ophem heeft 

de leiding. Het thema is: ‘Dat, wat beschermt’... 

Een thema dat Oost en West verbindt, door  

woorden van bezinning en prachtige, meditatieve  

mantra's, gezongen door Nirmala. Mantra betekent 

in grote lijnen: Dat, wat onze Geest versterkt.  

Zij roept op tot meditatie en verstilling.  

Van harte welkom bij deze vesper. 

                                            

                                                Wilma van Ophem 

                                                 

Kerkdienst Westwoud. 

Op 1 augustus is er om 10.00 uur in de PKN kerk 

van Westwoud een viering. Voorganger is pastor 

Cor van der Spek 

Er zijn nog mensen op vakantie. Weer anderen 

hebben de vakantie al achter de rug.   

En langzamerhand gaat alles weer in het gareel  

lopen. Niet dat dat de hoogste deugd zou zijn.  

Integendeel, zou je kunnen zeggen. Want wie de 

Bijbel goed verstaat, zal begrijpen dat we vaak van 

godswege worden opgeroepen het bestaande te  

verlaten, oude paden te mijden, om iets nieuws te 

beginnen. Daartoe worden we door het thema van 

deze dienst:’ Niet van brood alleen leeft de mens’  

opgeroepen. 

 

Meditatievesper 

We hebben heel lang geen meditatievesper} 

kunnen houden vanwege de Corona maatregelen. 

In overleg met de groep hebben we daarom  

besloten om dit jaar geen zomerstop te houden.   

Op  6 augustus om 19.30 uur is er in de grote zaal 

van de PKN kerk in Hoogkarspel een meditatie-

vesper. Cor van der Spek heeft deze avond de 

leiding..  

Dromen zijn bedrog. Of toch niet, of niet helemaal, 

niet altijd?  Sommige mensen zien, net als de  

mensen in Bijbelse tijden, dromen als 

boodschappers van een andere werkelijkheid, van 

God. Anderen geloven dat overledenen via dromen  

contact met ons zoeken. Weer anderen  zien ze als 

nachtwerk van onze geest, met soms nuttige 

informatie over onszelf.  

Het thema deze avond is: ’Dromen’ 

 

                                                    Cor van der Spek 

 

Iets leren is voor mij de manier om me uit mijn 

persoonlijke ‘put ’te halen, om me uit mezelf te 

trekken. 

                                  Holkje van der Veer 

 

                            Wij wensen u een mooie zomer, 

                    Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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