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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 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 27 maart om 10.00 uur is er een viering in 

de protestantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger 

is pastor Piet Meijer. 

 

Sobere maaltijd 

Op 5 april om 18.00 uur is er traditiegetrouw weer 

een sobere maaltijd in de RK kerk. U kunt zich 

hiervoor opgeven bij Tineke Hupkens, tel.:  

0640860984, of bij Loes Siedenburg, tel.: 

0640022451. 

 

Seiderviering 

Op de avond van Witte Donderdag 14 april om 
18.00 uur vieren we in onze kerk met elkaar de 

Seideravond, een herinnering aan bevrijding en   

gemeenschap.  

Aan de vooravond van Pasen vindt in de Joodse 

cultuur de seidermaaltijd plaats. Op de tafels staan 

schotels met verschillende etenswaren die elk een 

symbolische betekenis hebben en er worden matzes 

gegeten. De seidermaaltijd begint met de vraag: 

‘waarom is deze avond anders dan alle andere 

avonden?’ Ds Henri is deze avond de voorganger.  

 

 

 

De herbergkookgroep bereidt de rituele gerechten. 

We luisteren naar joodse muziek gespeeld door 

harpiste Johanna Ederveen. 

U kunt zich voor deze avond aanmelden bij             

Tineke: tinekehupkens@gmail.com, tel.: 

0640860984, of bij Loes:                                     

loes.siedenburg@xs4all.nl, tel.: 0640022451. 

 

Kunstlezing 

We zijn blij dat de uitgestelde kunstlezing:            

Zondig of zuiver? De uitbeelding van Maria                  

Magdalena in de kunst opnieuw in de planning 

staat. Donderdagavond 21 april vertelt kunst-           

historica 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! 

 

 
Opvang vluchtelingen 

Door de grote toestroom van vluchtelingen in        

Nederland heeft de kerkenraad op verzoek van de      

gemeente Drechterland besloten om de kerk             

beschikbaar te stellen voor de eerste aanmelding 

van vluchtelingen. Dit gaat nogal chaotisch omdat 

de veiligheidsregio ons ook niet kan vertellen          

hoeveel en wanneer we mensen kunnen                 

verwachten. Het is afgelopen week meerdere        

malen voorgekomen dat de kerk een uur van            

tevoren bericht kreeg dat er een bus met               

vluchtelingen aankwam. We hopen dat de        

communicatie binnenkort beter wordt. Nu zijn er 

dagen dat er niemand komt en dagen dat er opeens 

15 of 20 tegelijk op de stoep staan Dit is vervelend 

voor de huurders van de ruimtes, maar valt in het 

niet vergeleken met dat wat deze mensen hebben 

meegemaakt. We proberen in overleg met de       

gemeente de overlast zoveel mogelijk te beperken. 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg                                       
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