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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  

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 

27 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Piet Meijer 

 

Komende zondag 

Op zondag 27 februari om 10.00 uur gaat ds Henk 

Reefhuis voor in de viering van de protestantse 

kerk. 

 

Wereldgebedsdag  

Vrijdagavond 4 maart om 19.00 uur vieren we in 

de protestantse kerk in oecumenisch verband de 

wereldgebedsdag. 

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het         

gebed opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden 

mensen, voelen zich, in de 173 landen die meedoen 

aan deze viering, door gebed verenigd en                

bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele 

christelijke wereld solidair en maakt de viering van 

de liturgie heel duidelijk dat gebed en actie         

onafscheidelijk zouden moeten zijn. En krijgt het 

christelijk geloof een internationale oecumenische 

dimensie. Wat deze dag tot een speciale dag maakt, 

is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld           

bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden 

voor God gebracht worden, Dezelfde gebeden        

worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten         

worden gelezen. Als de zon in het verre oosten         

opgaat, over de eilanden in de Stille oceaan, dan 

worden daar al de eerste diensten gehouden.  

De liturgie komt dit jaar uit het comité van               

Engeland, Wales en Noord-Ierland. 

 

 

Het thema voor de viering is : Gods Belofte.  

De liturgie gaat van donker naar licht, daarom  

zullen er zeven kaarsen worden aangestoken. 

Het getal 7 is gekozen, omdat er 7 regio’s zijn in de 

organisatie van de wereldgebedsdag: Europa, Azie, 

Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Oceanië, 

Midden Oosten.  

 

De viering is voorbereid door de oecumenische 

werkgroep in samenwerking met ds Henri Frölich. 

 

U bent van harte welkom! 

 
Vrijheid: 

Een open deur en weg naar een eindeloos uitzicht 
 

Gerechtigheid: 

Gebroken ketenen 
 

Gods vrede en vergeving 

De vredesduif en lelie die door de stenen heen breekt 
 

Tot slot de regenboog boven alles als Gods Teken van           
oneindige liefde 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

WERELDGEBEDSDAG

VRIJDAG 4 MAART 2022

'GODS BELOFTE'
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