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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. 

 

11 sep 10.00 uur    Hoogkarspel, pastor Cor van 

         der Spek, m.m.v. het gemengd 

         koor 

16 sep 09.45 uur    Noorderlandhuis, ds Hanneke 

         Borst 

17 sep 19.00 uur    Laurentiuskerk,  

          vredesviering, ds Henri 

          Frölich m.m.v. de 

          oecumenische werkgroep 

25 sep  10.00 uur   Hoogkarspel, pastor Piet 

          Meijer 

02 okt 10.00 uur     Westwoud. Pastor Louise 

          Kooiman 

07 okt 19.00 uur     Hoogkarspel, mediatievesper,

          Wilma van Ophem 

  

Komende zondag 

Zondag 11 september is er om 10.00 uur een                 

oecumenische viering in de protestantse kerk van 

Hoogkarspel. 

Voorganger is pastor Cor van der Spek. 

Het thema van de viering is: ‘ermee leren leven’. 

Het gaat over de verwerking van ziekzijn en leven 

met een handicap. En over het gezond omgaan 

met hen die ziek zijn of leven met een handicap. 

Het gemengd zangkoor van de Laurentiusparochie 

verleent muzikale medewerking. 

U bent van harte welkom! 

 

Terugblik op de starzondag  

Met bijna een bus vol gemeenteleden van ‘kant en 

overkant’ en uit Westwoud togen we afgelopen 

zondagmorgen naar 

de Floriade. Het was 

de eerste activiteit bij 

de start van ons 

nieuwe seizoen.  

Na een heerlijke kop 

koffie was er een vie-

ring in de buitenlucht  

 

op het pleintje voor de Tiny Church Het zangduo 

Wilma en Els ondersteunde de dienst met zang,  

gitaar en mandoline.  

Het thema deze ochtend was: de schepping.  

Na de viering kon iedereen op eigen gelegenheid 

het park bekijken. We kijken met een dankbaar 

gevoel op deze fijne dag terug! 

 

 

 

 

 
 

 

Ds Henri, Els en Wilma 

 

In de mooie tuin van de Tiny Church die rijk      

gevuld is met bijbelse planten staan ook                    

12 kunstwerken, zij verbeelden Geloof, Liefde, 

Vreugde, Vrede, Goedheid, Vriendelijkheid, 

trouw, Geduld, Zachtmoedigheid,  Medeleven, 

Zelfbeheersing, en Hoop. De kunstenaars van deze 

beelden willen laten zien dat de Schepping een 

kostbaar geschenk van de Schepper is.  

 Vrede 

 
             Zelfbeheersing              Vriendelijkheid 

 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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