
 

 

                                                   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. 

 

15 jul 09.45 uur   Noorderlandhuis, pastor Cor 

        van der Spek 

17 jul  10.00 uur    Hoogkarspel, dhr Van Lenten 

24 jul  10.00 uur    Hoogkarspel, Jerke de Vries 

30 jul  19.00 uur    Westwoud, oecumenische 

                    werkgroep  

07 aug 10.00 uur    Westwoud, oecumenische        

         werkgroep, zomerviering 

14 aug 10.00 uur    Hoogkarspel, mevr. Ina  

                    Broekhuizen-Slot 

21 aug  10.00 uur   Hoogkarspel, ds Henri 

         Frölich 

28 aug 10.00 uur    Hoogkarspel, ds Wim Kievit 

 

Noorderlandhuis 

Komende donderdag 15 juli is er om 09.45 een 

veiring in het Noorderlandhuis. Pastor Cor van der 

Spek is de voorganger. 

 

Komende zondag 

Zondag 17 juli is er een viering in de 

protestantse kerk van Hoogkarspel.                    

Voorganger is Kees van Lenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protestantse kerk vogelvrijverklaard 

(van onze verslaggever) 
 

Op donderdag 30 juni was een medewerker van de 

PKN kerk te Hoogkarspel als eerste vroege vogel 

aanwezig, om wat extra schoonmaak klusjes te 

verrichten. 

 

Niets vermoedend opende hij de deur en liep          

fluitend naar binnen. Echter, in de kerkzaal werd 

hij plotsklaps opgeschrikt door een insluiper.                      

Kennelijk had deze zichzelf in een onbewaakt          

moment binnen laten sluiten. 

 

Toen de vreemde vogel werd betrapt kon hij geen 

kant meer op. Hij werkte zich daarmee behoorlijk 

in de nesten. Want onze medewerker trad            

heldhaftig op. Daardoor koos de ongenode gast 

eieren voor z'n geld. Uiteindelijk wist hij te           

ontsnappen via een openstaand bovenraam. De            

medewerker had daarmee het nakijken. De vogel 

was gevlogen! 

 

Wel liet deze gladde vogel een 'boodschap' achter 

op de bekleding van één van de rode stoelen.       

Vliegensvlug werd dat vlekje weggewerkt door één 

van de collega medewerkers, waarna de kerkzaal 

weer vogelvrij werd verklaard. Van de dader                

ontbreekt elk spoor. 

 

 

 

Wij wensen u een mooie zomer toe! 

 Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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