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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: 

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  

21 okt 09.45 uur     Noorderlandhuis, ds Hanneke 

          Borst 

23 okt 10.00 uur     Hoogkarspel, dhr Siep 

                                Rienstra 

 

Komende zondag 

Zondag 25 september om 10.00 uur is er een  

viering in de protestantse kerk. Voorganger is de 

heer Piet Meijer. 

 

De vredesdienst 

De vredesdienst van afgelopen zaterdagavond, die 

gevierd werd in de Laurentiusparochie en waar de 

kinderen in de protestantse kerk vredesstenen  

hebben beschilderd, was een prachtig voorbeeld 

hoe we met elkaar willen omgaan: in oecumenisch 

verband, in verbondenheid met elkaar, samen  

werken aan vrede, elkaar opzoeken, elkaar het 

woord geven, zonder elkaar de maat te nemen. 

 
Beschilderde vredesstenen 

 
 

 

Vertelvoorstelling 

Zondag 9 oktober het duurt nog even, maar wij 

willen het volgende vast onder uw aandacht           

brengen. 

Die middag is er om 15.00 uur een                       

vertelvoorstelling in de kerkzaal van de                     

protestantse kerk: ‘het rijk van het hart’.  

Professioneel verhalenverstelster Pauline  

Seebregts komt met een tweeluik over de               

ongewone tijd waarin we leven. De wereld wordt 

uitgedaagd. 

Er is angst voor ziekten, aanslagen en de ‘ander’. 

Wie ben jij en wie wil je zijn als het erop aan-

komt? De koning in het ene rijk regeert, maar 

weet eigenlijk ook niet meer waarmee hij bezig is 

en heerst vanuit angst en controle. De koningin uit 

het andere rijk heeft zich teruggetrokken achter de  

ijzeren poorten van haar paleis. Ze is vergeten 

waar de sleutels zijn. Tot het moment dat beiden 

zich ergens vaag herinneren dat er een plek moet 

zijn waar het vredig en rustig is. Die plek waar          

alles nog ongeschonden en heel is. Hoe kom je 

daar en wat is een koninklijke weg? 

 

Een voorstelling die niet alleen maar raakt aan de 

wereld buiten ons, maar ook metafoor is voor ons 

hoe we ons bewegen in ons eigen innerlijke rijk. 

 

De toegang is gratis, de voorstelling duurt een uur. 

U bent van harte welkom!  

 

 
 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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