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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  

20 feb 10.00 uur Hoogkarspel, muziekgroep 

  Nirmala 

27 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henk Reefhuis 

04 mrt 19.00 uur Hoogkarspel, wereldgebedsdag. 

                  m.m.v. de oecumenische  

       werkgroep 

06 mrt 10.00 uur Westwoud, ds Mataheru 

13 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke Borst 

18 mrt 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

  Borst 

20 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

 

Komende zondag 

Op zondag 20 februari om 10.00 uur verzorgt  

Nirmala een oecumenische bezinningsviering in de 

PKN kerk. Wilma van Ophem gaat hierin voor met 

het thema: Zoeken naar de Bron.  

Wereldwijd putten vele religies en leren uit de  

Levensbron. Ieder vanuit hun eigen traditie en op 

hun eigen wijze. Maar... putten wij niet allemaal uit 

dezelfde Bron? Goed om ons daarover eens te be-

zinnen door in stilte te luisteren naar gedachten, 

woorden en gebeden, vanuit verschillende             

(geloofs)tradities. Het geheel wordt afgewisseld 

door oosterse meditatieve mantra' s, gezongen door 

Nirmala. 

 
Namaste en van harte welkom! 

 

 

Sacrale dans 

We beginnen weer met een serie van vier avonden 

sacrale dans. De data zijn: 17 februari, 10 en            

24 maart, 7 april. We beginnen om 19.30 uur in de 

kerkzaal van de protestantse kerk. 

 

 

We vragen een bijdrage van € 5 per avond. De 

avond eindigt om 21.30 uur. 

Wilt u een keer meedoen, dan bent u van harte    

welkom!        

 

Filmmiddag 

Vrijdagmiddag 25 februari om 14.30 uur vertonen 

we een Deense film. Een aantal leraren van een                            

middelbare school gaat een experiment aan met 

drank. Mads Mikkelsen speelt als leraar een           

overtuigende rol in de film. 

We kunnen de titel van de film niet vermelden          

vanwege onze licentie. 

Na afloop drinken we met elkaar een drankje. 

We vragen een bijdrage van € 5. 

 
 

 

Ik dacht 

Ik zoek de stilte 

In de bossen en in het Oosten 

 

Ik dacht 

Ik zoek de stilte 

Op retraite in een klooster 

 

Ik dacht 

Ik zoek de stilte 

In het Westen aan de stranden 

 

Ik dacht 

Ik zoek de stilte  

In mystieke verre landen 

 

Totdat ik deze ochtend 

Zomaar de stilte vond 

Toen ik bij het aanrecht 

In een soep te roeren stond  

 

Alianna Dijkstra 
 

Met vriendelijke groeten 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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