
  

 

 

                                                  PROTESTANTSE  GEMEENTE 

 

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692 

email: ahfrolich@gmail.com 

Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601 

Koster: Margreet Kievit tel. 0619422730,  

telefonisch bereikbaar tussen 10.00 - 17.00 uur 

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. Alle vieringen worden live uitgezonden via 

www.kerkdienstgemist.nl 

 

Vieringen: 

27 nov 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke  

  Borst, 1e Adventszondag 

02 dec 19.30 uur Hoogkarspel, meditatie- 

  vesper, pastor Cor v.d. Spek 

04 dec 10.00 uur Westwoud, ds Hanneke Borst 

11 dec 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri 

  Frölich 

18 dec 14.30 uur Hoogkarspel, 

  kerstzangviering, m.m.v. 

  Koor Hemelsbreed 

23 dec 10.00 uur Noorderlandhuis,  

  oecumenische kerstviering, 

  ds Hanneke Borst en pastor 

  Cor van der Spek, m.m.v. 

  het gemengd koor 

24 dec 19.00 uur Westwoud, pkn kerk 

  oecumenische kinderkerst 

  viering 

24 dec 22.00 uur Hoogkarspel, kerstnacht-

  viering, ds Henri Frölich, 

  m.m.v. Koor Ooker 

31 dec 19.00 uur Westwoud, oudjaarsviering, 

  oecumenische werkgroep 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen om 10.00 uur is er een 

1e adventsviering in de protestantse kerk van 

Hoogkarspel.  

Ds Hanneke Borst is de voorganger. 
 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 2 december om 19.30 uur is er een 

meditatievesper in de kerkzaal van  

protestantse kerk van Hoogkarspel. 

 

 

 

 

‘In het verpleeghuis hoorde ik wel eens de                       

opmerking: ‘als mensen geen perspectief meer 

hebben om naar uit te zien, is het gauw  

afgelopen’. 

Als mens zitten we vol verwachtingen. Dat begint 

al in onze kindertijd. Wie herinnert zich niet de  

nachtjes slapen die geteld werden voor de grote 

dag aanbrak. 

December is bij uitstek een maand van                  

verwachten. In ieder van ons leeft een                     

verwachtingsvol gevoel, een oneindig verlangen, 

een vreugdevol uitzien naar... 

Daarom zal het thema van de bijeenkomst luiden 

‘verwachtingsvol uitzien naar…’ 

Pastor Cor van der Spek 

 

Tentoonstelling van Marleen Slagter 

Zaterdagmiddag 26 november tussen 15.00 uur en 

17.00 uur is kunstenares Marleen Slagter uit 

Lutjebroek nog eenmaal aanwezig om in de kerk 

te vertellen over haar schilderijen.  

Haar kleurige schilderijen waren een aantal weken 

in de kerk geëxposeerd. 

 

U bent van harte welkom! 

 

 

 
 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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