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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. 

 

16 sep 09.45 uur    Noorderlandhuis, ds Hanneke 

         Borst 

17 sep 19.00 uur    Laurentiuskerk,  

         vredesviering, ds Henri 

         Frölich en  

                    pastor Mariet Vet-Koopman

                    m.m.v. de oecumenische werk

         groep    

18 sep         Geen viering 

25 sep  10.00 uur   Hoogkarspel, pastor Piet 

         Meijer 

02 okt 10.00 uur    Westwoud. Pastor Louise 

         Kooiman 

07 okt 19.00 uur    Hoogkarspel, meditatievesper,

         Wilma van Ophem 

09 okt 10.00 uur    Hoogkarspel,  

                                ds Henri Frölich  

16 okt 10.00 uur     Hoogkarspel, ds Marijke 

          Kraak  

 

Noorderlandhuis 

Vrijdag 16 september is er een viering in het 

Noorderlandhuis. 

Voorganger is ds Hanneke Borst. 

 

Vredesviering op zaterdagavond 

Zaterdagavond 17 september is er een                           

oecumenische vredesviering in de Laurentiuskerk. 

Voorgangers zijn ds Henri Frölich en pastor                 

Mariet Vet-Koopman.                                                     

De viering begint om 19.00 uur. 

U bent van harte welkom! 

 

Deze viering is de start van de vredesweek, een 

jaarlijks terugkerende themaweek, georganiseerd 

door Pax en vele lokale Ambassades van Vrede.  

Er is momenteel veel onrust en oorlog op vele 

plaatsen in de wereld. Mensen zijn op de vlucht of 

op zoek naar een beter leven. Elk jaar organiseert 

de oecumenische werkgroep van de gezamenlijke  

 

kerken in Hoogkarspel en vredesviering bij de 

start van deze vredesweek. 

 

De oecumenische werkgroep heeft de basisscholen 

van Hoogkarspel gevraagd mee te werken d.m.v.    

knutselwerken en verhalen die in  

de klas gemaakt en verteld kunnen worden. 

De kinderen is gevraagd een mooie steen of rots te 

tekenen waarop ze hun persoonlijke vredeswens 

kunnen schrijven.  

Deze kunstwerken worden zichtbaar geplaatst in 

de vredesviering. Tijdens de viering kunnen         

kinderen in de protestantse kerk onder begeleiding  

ook echte vredesstenen gaan maken.  

  

Na afloop van de viering komen we samen in de 

protestantse kerk en is er gelegenheid de stenen te 

bekijken en elkaar te ontmoeten onder het genot 

van een kop koffie/thee.  

 

We hopen dat velen kunnen komen luisteren en           

meedoen. Iedereen verlangt toch naar vrede? 

 

 
De Vredesweek 2022 is van 17 t/m 25 september en heeft 

als thema: ‘Generaties voor vrede’ 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

