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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 

15 okt 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

Borst 

17 okt   10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton 

  Heijboer  

24 okt 10.00 uur Hoogkarspel, Wilma van              

Ophem, m.m.v. Welight 

30 okt 19.00 uur Westwoud, oecumenische 

   viering 

05 nov 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper, 

  ds Henri Frölich 

07 nov 10.00 uur Westwoud, ds Luuk van Loo, 

  gedenken van overledenen 

14 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

  gedenken van overledenen 

19 nov 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

Borst, gedenken overledenen 

 Noorderlandhuis 

 Vrijdagmorgen 15 oktober om 09.45 uur is er een 

viering in het Noorderlandhuis. Ds Hanneke Borst 

is de voorganger.  

 

 Komende zondag 

Zondagmorgen 17 oktober om 10.00 uur is er een 

viering in de kerk van Hoogkarspel. Voorganger is  

pastor Ton Heijboer.  

Na de overweging zingen we met elkaar het          

volgende lied: 
 

Laat ons zingen van de dromen,  
van het hart dat liefde kent,  
van de mens die uit wil stromen  
en zich naar de ander wendt,  
van de God die met ons meetrekt  
en ons licht en leven zendt  
 

Laat ons danken voor de toekomst,  
die zich als een bloem ontvouwt,  
in de mens die zich wil geven,  
zich de ander toevertrouwt,  
die de woning van zijn leven,  
op de rots van liefde bouwt. 

 

Laat ons vieren dat wat goed is,  
dat wat mensen mensen maakt,  
dat wat leven, kracht en moed is  
en in tederheid ontwaakt:  
hoop, geloof en vooral liefde,  
waarin God ons intens raakt 
 

Filmmiddag 

Op vrijdagmiddag 15 oktober om 14.30 uur        

vertonen we in de kerkzaal een film. Helaas         

kunnen we de titel hier niet vermelden vanwege de 

beperkte licentie, u kunt voor inlichtingen bellen 

met Loes: 06 - 40022451 

U bent van harte welkom! 

 

Kerstzangviering 

Zondagmiddag 19 december  om 16.30 uur is er 

weer een kerstzangviering. Traditiegetrouw wordt 

deze viering ondersteund door het                               

gelegenheidskoor o.l.v. dirigente Tineke Broers.  

 

Het koor repeteert hiervoor op de volgende                   

donderdagmiddagen, aanvang 16.00 uur: 

18 november, 25 november, 2 december,                     

9 december, 16 december.                                                   

We repeteren in de kerkzaal. 

 

Er is nog ruimte voor zangers en zangeressen. Geef 

u op bij Loes: 06- 40022451, of  via e-mail:                            

loes.siedenburg@xs4all.nl 

 

 

 
 

 

 

 Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

