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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  

13 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich. 

  met Heilig Avondmaal 

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 

Zondagmorgen 13 februari om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

Ds Henri Frölich gaat voor in de dienst. 

We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal. 

 

Nirmala 

Zondagmorgen 20 februari om 10.00 uur is er een 

viering met de zanggroep Nirmala. Het thema is: 

Zoeken naar de Bron. 

 

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. 

 
 

 

Meditatie schept verbinding 

Samen mediteren of dagelijks thuis mediteren kunt 

u/jij leren en daarom kunt u/jij meedoen aan de 

cursus die in maart 2022 begint. Het is niet nodig 

hierin ervaring te hebben. 

 

Er zijn vele vormen van meditatie.  

Meditatie is een universele traditie die binnen 

(bijna) alle religies wordt beoefend, en dus ook 

openingen biedt voor interreligieus contact en         

uitwisseling.  

Meditatie is een oefening in toewijding en           

overgave. Als meditatie ons leven raakt, gaat het 

ons leven veranderen. Leven wordt dan steeds 

meer leven in het nu.  

En wordt het leven meer en meer een meditatief         

leven. 

Samen mediteren, samen stil zijn bij God,  je          

medemens en jezelf. Het is een ervaring om te          

leren onthaasten. Misschien een ontbrekende plek 

in jouw leven, om je terug te brengen naar de stilte. 

Christelijke meditatie is een heel oude, maar ook 

moderne manier van contemplatief bidden. De              

methode werd herontdekt door de monnik John 

Main (1926-1982) en biedt een reële opening voor 

het beoefenen van spiritualiteit in het dagelijkse, 

soms heel drukke, bestaan. 

 

Voor wie: Voor iedereen die zich hierdoor 

aangesproken voelt. 

Wanneer:1, 9, 29 maart, 12, 20, 26 april 2022 van 

19.30 -21.00 uur 

Waar: in de Kapel, Middenweg 48, te Andijk 

 

Opgave en info:  Louise Kooiman, tel.: 0228-

592970 ljkooiman@gmail.com 

Mirjam Vlugt tel. 0613734806 

roozendaal1619@zonnet.nl 
 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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