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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  

24 okt 10.00 uur Hoogkarspel, Wilma van              

Ophem, m.m.v. Welight 

30 okt 19.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich en 

de oecumenische werkgroep 

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 van  

  overledenen 

21 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke 

  Borst 

28 nov 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Jerke 

  de Vries.  

 

 Komende zondag 

Zondagmorgen 24 oktober om 10.00 uur  verzorgt 

Wilma van Ophem de viering. Het thema is: de 

vrede bewaren. We hopen allen op een wereld van 

vrede, maar het valt niet altijd mee die vrede te      

bewaren. Dat ervaren wij in en rondom ons heen, 

dichtbij en ver weg. De vrede bewaren is een          

levensopdracht om met geloof, hoop en liefde aan 

te gaan. De viering wordt opgeluisterd met  

 stemmige liederen van Welight. 
 

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 

 

 

 
 

Nirmala in concert 

Op zaterdag 6 november om 20.15 uur en  

7 november om 15.00 uur brengt Nirmala een 

concert in de kerkzaal. Nirmala speelt en zingt 

Oosterse meditatieve mantra's in combinatie met 

Engelse vertalingen. Els en Frans, Wilma en Jos 

hebben een sfeervol programma samengesteld, die 

in het hart binnenkomen. Komt u ook? 

Reserveren vooraf is gewenst via 

email: nirmala.nederland@gmail.com of  

telefonisch: 0228 583733. Vergeet niet uw  

QR code of testbewijs mee te nemen.  

Namasté,  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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mailto:nirmala.nederland@gmail.com

