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De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap      

Startzondag 

die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij  

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd 

worden 

 

Vieringen 

                 28 aug  19.00 uur  Westwoud, oecumenische werk-

groep, PKN kerk 

 03 sep   19.30 uur  Hoogkarspel, meditatievesper, 

          Wilma van Ophem 

 05 sep  10.00 uur  Westwoud, ds Marijke Kraak 

 12 sep   10.00 uur  Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

        Startzondag, met muzikale  

  medewerking van Wilma van 

Ophem en Els Weijers 

17 sep   09.45 uur Noorderlandhuis,  voorganger 

 nog niet bekend 

18 sep   19.00 uur Hoogkarspel, RK Kerk, vredes- 

  dienst, ds Henri Frölich 

26 sep   10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

01 okt   19.30 uur  Hoogkarspel, meditatievesper, 

                               o.l.v. Wilma van Ophem 

03 okt   10.00 uur  Westwoud, Ds Henri Frölich 

 

 

Komende zaterdag 

Zaterdagavond 28 augustus om 19.00 uur is er een 

oecumenische viering in de kerk van  

Westwoud. Met als thema: 

                           Een zuiver hart   
We volgen het thema vanuit Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-

23. We zijn met een groepje vanuit beide kerken met dit 

thema aan de slag gegaan. Want wanneer is je hart eigen-

lijk zuiver? Wat of wie is hierin je voorbeeld, raad of 

kompas? Het schoon houden van je lijf en je huis ligt zo 

voor de hand en krijgt veel aandacht. Zeker de laatste 

periode waarin onzichtbaar vuil in de vorm van een virus 

je extra bewust maakt van het nut van de hygiëne- 

regels. Het is een stuk lastiger om vuil van    binnen af te 

wassen. Vuil in de vorm van negativiteit of jaloezie. Daar 

is stilte voor nodig en zelfreflectie. Daar gaat het over 

deze keer. We mogen weer meezingen. Muzikale mede-

werking wordt verleend door Hans Weenink,  

piano, Manny de Greeuw en Diana Verhoef, zang. 

 

Startzondag 

Op 12 september openen we het nieuwe kerkelijk 

seizoen met de startzondag. Het thema van deze dienst 

is: ‘Van u is de toekomst’. Een regel uit de nieuwe 

vertaling van het Onze Vader. Het zangduo We-light 

verleent muzikale medewerking. Wilma van Ophem en 

Els Weijers vormen samen dit zangduo. Ds Henri is de 

voorganger. Na de dienst is er in ieder geval een  

gezellig samenzijn met koffie, drankje en een lunch. 

Vanaf die datum starten we met het rechtstreeks 

 uitzenden van de diensten via kerkdienst gemist. 

                               Schoppenvrouw 

Op 19 september om 15.00 uur is er in de R.K. kerk een 

voorstelling van het stuk Schoppenvrouw 

Ekaterina Levental speelt voor ons het vervolg op de 

stukken ‘De Weg en De Grens’, die zij al eerder  

bij ons heeft gepeeld. 

                                Zingen          (Nelleke van Vliet) 

Wie durft er nog te zingen, 

wie zingt er nog in 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 alle 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. 

                               Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/


 

 


