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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  

16 jan 10.00 uur Hoogkarspel, oecumenische  

  online-viering met Nirmala  

21 jan 10.00 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

  Borst 

23 jan 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

  m.m.v. Welight 

29 jan 19.00 uur Westwoud, oecumenische  

  viering 

04 feb 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper,  

  Pastor Cor van der Spek 

06 feb 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich 

13 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 16 januari om 10.00 uur verzorgt 

de muziekgroep Nirmala een oecumenische viering 

in de protestantse kerk van Hoogkarspel.            

Voorganger is Wilma van Ophem, Nirmala zingt 

oosterse meditatieve liederen, veelal mantra’s die 

het hart raken. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het thema is: Zoeken naar de Bron: 

 

Over heel de wereld zoeken mensen van allerlei 

kleur naar de Bron van leven. Ieder volgens hun  

eigen religieuze en spirituele erfgoed. Velen leven 

naar de tradities, die van huis uit zijn meegegeven. 

Anderen zoeken breder en verder dan hun eigen 

geloof of leer en hechten ook waarde aan die van 

de ander. Maar... zoeken wij uiteindelijk niet 

allemaal naar dezelfde Bron? 

 

Deze viering is te volgen via 

www.kerkdienstgemist.nl vanaf 10.00 uur. 

 

Nieuwe wereldburger 

Op 9 januari  werd het gezin van ds Henri Frölich 

verblijd met een zoon. Zijn naam is Rick. 

Wij feliciteren Susan, Henri en Tessa van harte met 

deze mooie gebeurtenis! 

 

Het mooiste dat we kunnen wensen is… 

Als uit liefde tussen mensen een lief klein kindje 

wordt geboren, 

Dat vanaf nu bij jullie mag horen! 

Wilma 

 

Met vriendelijke groeten 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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