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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 

10 apr 10.00 uur Westwoud, Palmpasen,  

  oecumenische viering 

14 apr 18.00 uur Hoogkarspel, Witte Donder-

dag 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 

24 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Tineke van 

Lente 

01 mei 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich 

04 mei 19.00 uur Hoogkarspel,  

  Dodenherdenking 

 

Palmpasen in Westwoud 

Op Palmzondag gaan we nadenken over  

de boodschap van Palmpasen. Het feest van de 

intocht en de wetenschap van het verraad en het  

verdriet van de komende week. De dubbele bood- 

schap die hoort in de voorbereidingstijd voor 

Pasen. Het Kleinkoor komt zingen! Tijdens  

de viering worden palmtakjes uitgedeeld. 

U bent van harte welkom in  Westwoud om  

10.00 uur. 

 

Seiderviering in Hoogkarspel 

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. 

 

Goede Vrijdag in Westwoud 

In de protestantse kerk van Westwoud is er op  

vrijdag 15 april om 19.00 een viering. Het is een  

avond om te luisteren naar liedjes en muziek  

uitgevoerd door lokale talenten. 

U kunt genieten van Wietse de Vries en Hans 

Weenink op het orgel met Aus Liebe uit  

de Matteus-Passion. Verder kunt u luisteren naar 

Lennart Boekweit, Andrea Malschaert en twee  

kleine koren. Omdat de afgelopen twee jaar de  

activiteiten niet zijn doorgegaan is gekozen voor  

het thema: ‘niets is meer normaal….’ 

 

Paasviering Noorderlandhuis 

Zaterdag 16 april om 10.00 uur is er een feestelijke  

paasviering in het Noorderlandhuis. Voorganger is  

ds Hanneke Borst. Het duo Welight, Wilma en Els,  

geeft muzikale medewerking. 

 

Paasmorgen in Hoogkarspel 

Zondag 17 april om 10.00 uur, eerste Paasdag,  

vieren we het feest van de opstanding. Voorganger  

is ds Henri Frölich. Het zangduo Mieneke Boots en  

Marleen Kunst komen zingen. 

 

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! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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