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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 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 

27 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Piet Meijer 

03 apr 10.00 uur Westwoud, ds Mataheru 

10 apr 10.00 uur Westwoud, Palmpasen,  

  oecumenische viering 

14 apr 18.00 uur Hoogkarspel, Witte Donderdag 

  met Seidermaaltijd 

15 apr 19.00 uur Westwoud, RK kerk, Goede 

Vrijdag, oecumenische viering 

16 apr 10.00 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

Borst, oecumenische  

   Paasviering 

17 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

  Paasviering 

   

Komende Zondag 

Zondag 13 maart om 10.00 uur is er een viering in 

de protestantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger 

is ds Hanneke Borst. 

 

Sacrale Dans 

Donderdag 10 maart om 19.30 uur is er weer een 

Sacrale Dansavond in de kerkzaal. Het is de 

tweede avond in een serie van vier. Sacrale dans is 

een meditatieve dansvorm op klassieke, folklore en 

eigentijdse muziek. We volgen met onze voeten de 

soms oeroude patronen rondom het licht in het 

midden. Marry Westerlaken begeleidt ons, een             

ieder kan meteen meedoen, ervaring is niet vereist. 

De volgende twee avonden zijn op 24 maart en          

7 april. We vragen een bijdrage van €5. 

U bent van harte welkom om een keer te komen 

meedoen! 

 

 

 

 

 

Filmmiddag 

Vrijdag 18 maart om 14.30 uur is er weer een    

filmmiddag gepland. De film gaat over het          

waargebeurde drama over de rechtszaak rondom 

de moord op de weduwe Wittenberg, hoe deze 

zaak veranderde in een nationaal mediacircus.      

TV-journalist Bas Haan, gespeeld door Fedja van 

Huet, probeert de waarheid boven tafel te krijgen. 

We krijgen door deze film een goed beeld hoe 

moeilijk het is om feiten van de  publieke opinie te 

scheiden. 

Na afloop van de film is er gelegenheid onder het 

genot van een drankje met elkaar na te praten. 

 

Seiderviering op Witte donderdag 

We gaan weer richting het Paasfeest! Op Witte 

Donderdag 14 april om 18.00 uur  vieren we      

traditiegetrouw met elkaar de Seiderviering. Twee 

jaar heeft deze viering geen  doorgang kunnen       

hebben, we zijn blij dat we nu dit jaar deze viering 

weer kunnen inplannen! Wilt u zich al opgeven 

voor deze viering, dan kan dat via  

Loes.siedenburg@xs4all.nl, tel.: 0640022451 of 

via tinekehupkens@gmail.com tel. 0640860984 

 

Kunstlezing 

We zijn blij dat de uitgestelde kunstlezing:            

Zondig of zuiver? De uitbeelding van Maria                  

Magdalena in de kunst opnieuw in de planning 

staat. Donderdag 21 april vertelt kunsthistorica       

Sophie Oosterwijk in de PKN kerk over deze      

bijzondere vrouw die zo vaak door beroemde        

kunstenaars is afgebeeld.  

Aanvang 20.00 uur, toegang is gratis. 

 

 
 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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