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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. Alle vieringen worden live uitgezonden via 

www.kerkdienstgemist.nl 

 

Vieringen: 

28 jan 19.00 uur  Westwoud, protestantse kerk, 

  oecumenische viering 

03 feb 19.30 uur Hoogkarspel, meditatie- 

  vesper, ds Henri Frölich 

05 feb 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich 

12 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Jantina de  

  Ruiter 

17 feb 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

  Borst 

19 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri  

  Frölich 

26 feb 10.00 uur Hoogkarspel, straatpastor 

  Esther Jeunink 

 
Oecumenische viering in Westwoud 

Zaterdag 28 januari om 19.00 uur is er een viering in 

de protestantse kerk van Westwoud.  

De viering is voorbereid door de oecumenische            

werkgroep. 

 
Meditatievesper  

Vrijdag 3 februari om 19.30 uur is er een meditatie- 

vesper in Hoogkarspel. De vesper wordt geleid door   

ds Henri Frölich. 

 
Viering in Westwoud 

Zondag 5 februari om 10.00 uur is er een viering in de 

protestantse kerk van Westwoud.  

Voorganger is ds Henri Frölich.          

 
Sacrale dansavonden  

Op 9 februari, 23 februari, 16 maart en 30 maart   

staan er weer sacrale dansavonden gepland in de       

kerkzaal van de protestantse kerk van  Hoogkarspel.     

 
We vragen een bijdrage van € 5 per avond. Wilt u een 

keer komen meedoen? U bent van harte welkom!  
 

 

Danservaring is absoluut niet vereist. De avonden staan 

onder leiding van Marry  

Westerlaken. Aanvang is om 19.30 uur 

 
Lezing 

Woensdag 15 februari  om 

20.00 uur komt Josée         

Claassen, kunsthistorica,  een 

lezing in onze kerk geven over 

de jaargetijden in de beeldende 

kunst en muziek. De titel van 

de lezing is: ‘De lente komt’.                  

Een lezing over de jaargetijden 

in de muziek. 

 

We mopperen in Nederland vaak op het weer, zeker in 

de seizoenen waarin de lucht dikwijls grijs is en er        

regen uit de hemel valt. Gelukkig weten we dat die 

grijze lucht en regen weer verdwijnen, want we kennen 

een prachtige afwisseling van de seizoenen. Die sei-

zoenen, die jaargetijden, zijn door de eeuwen heen een 

geliefd thema in de beeldende kunst en de muziek. De 

jaargetijden verklankt en verbeeld vanaf de klassieke 

oudheid tot nu toe is dan ook het onderwerp van de le-

zing. 

 

Iedereen kent waarschijnlijk wel de Lente van          

Botticelli en het ballet Sacré du Printemps van Igor 

Strawinsky. De werken zullen toegelicht worden         

tijdens deze lezing. Maar u zult vooral veel te weten 

komen over veel minder bekende, maar niet minder        

interessante aspecten van dit thema.  

 

U hoort wat de bijbelse Ruth en Boaz met dit                    

onderwerp te maken hebben. En hoe de jaargetijden in 

de middeleeuwen van grote betekenis waren voor het 

bekorten van de tijd die een dode in het vagevuur 

moest doorbrengen. 

 

Laat u verrassen door de ongelooflijke details in het 

werk van Pieter Breughel, de drie jaar getijden uit de 

klassieke oudheid, een spectaculaire masqué, een 

scherts met groente, prachtige liederen, muziek van 

Christopher Simson en nog veel meer. 

De lezing is gratis. Van harte welkom! 
 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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