
 

 

PROTESTANTSE  GEMEENTE 
Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692 

email: ahfrolich@gmail.com 

Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601 

Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730, 

email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek 

Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel 

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of  0637229429 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 

De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap 

die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd worden 

 

Vieringen 

04 mei 19.15 uur Hoogkarspel,  

  Dodenherdenking,  

  oecumenische werkgroep 

06 mei 19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper, 

  Wilma van Ophem 

08 mei 10.00 uur Hoogkarspel, ds Ineke van 

   Middendorp 

15 mei 10.00 uur  Hoogkarspel, ds Jantine de 

  Ruiter 

15 mei 19.30 uur Westwoud, Taizé-viering 

20 mei 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke  

  Borst 

22 mei 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

  en ds Wilma Hartogsveld,  

  doopdienst 

28 mei 19.00 uur Westwoud, PKN kerk,  

  oecumenische viering 

    

Dodenherdenking 

Woensdag 4 mei om 19.15 uur is er  in de  

protestantse kerk de jaarlijkse dodenherdenking.  

De viering is voorbereid door de oecumenische  

werkgroep.  

Het thema is: ‘vrijheid in verbondenheid’. 

Om 19.45 uur lopen we gezamenlijk naar het 

oorlogsmonument,  hoek Duivenbrug –   

Streekweg waar de krans van de gemeente  wordt 

neergelegd en twee bossen bloemen namens de 

gezamenlijke kerken. Na afloop is er gelegenheid 

om koffie/thee met elkaar te drinken in de 

protestantse kerk. 

 

 

 

 

Meditatievesper 

A.s. vrijdag 6 mei om 19.30 uur verzorgt Wilma 

van Ophem een meditatievesper in de kerkzaal. Het 

thema is: ‘in je element’. 

Onze schepping bestaat uit de elementen aarde, 

lucht, vuur en water. 

Om goed in jouw (scheppings)kracht te staan         

hebben wij deze elementen nodig. Al wat 'is'           

bestaat hieruit. Ook wij, mensen. Het is goed         

hiervan bewust te zijn. Onze energie te besteden 

aan een goede balans en harmonie. Zo helpen we 

niet alleen Moeder Aarde en het grotere Geheel, 

maar kom je ook zelf beter 'in je element'. 

Wees welkom! 

 

Komende zondag 

Zondag 8 mei om 10.00 uur is er een viering in de  

protestantse kerk van Hoogkarspel. Ds Ineke van  

Middendorp zal voorgaan. 

 

Taizé-viering in Westwoud 

Zondagavond 15 mei vindt sinds lange tijd weer 

een Taizé-viering plaats. De vieringen hebben een 

meditatief karakter en zijn gevuld met de muziek 

die bekend is van de broedergemeenschap in het 

dorpje Taizé in Frankrijk. Deze keer is de viering 

in de PKN kerk in Westwoud. De kerk gaat open 

om 19:00 en de viering begint om 19:30. 

U bent van harte uitgenodigd! 

 

 

 
 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/

