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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: 

26 feb 10.00 uur Hoogkarspel,  

  ds Henk Haandrikman 

03 mrt 19.00 uur Hoogkarspel,  

  Wereldgebedsdagviering 

05 mrt 10.00 uur Westwoud, pastor Ton 

  Heijboer 

12 mrt 10.00 uur Hoogkarpel, ds Henri Frölich 

  m.m.v. koor Vocale Kring 

  Drechterland 

12 mrt 19.30 uur Westwoud, Taizé-viering 

19 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke 

  Borst 

26 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Louise  

  Kooiman 

02 apr 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich, 

  Palmpasen 

 

Komende zondag 

Zondag  26 februari is er een viering in de  

protestantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger is 

ds Henk Haandrikman. 

 

Wereldgebedsdag : Zichtbaar geloven 

Vrijdag 3 maart gaat tijdens de Wereldgebedsdag 

het gbied opnieuw de wereld rond. Ieder jaar gaat 

op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw 

de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen 

zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering 

van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en   

bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele 

christelijke wereld solidair en maakt de liturgie 

heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk 

zouden moeten zijn. Het  christelijk geloof krijgt 

een internationale, oecumenische dimensie. 

 

 

 

 

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed  

maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de          

wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde 

gebeden worden gebeden en dezelfde schrift-         

gedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre 

oosten opgaat over de eilanden in de Stille             

Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten       

gehouden. 

Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en 

breekt voor hen de dag aan. Daarmee verenigt  

wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in 

een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel 

uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en 

zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en         

problemen.  

Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren           

gaven en talenten in dienst van elkaar en de            

samenleving te stellen en kan door gebed en actie 

invloed hebben op mensen en hun omgeving. Het 

geeft gelegenheid over ‘eigen grenzen’ heen te 

zien en zowel maatschappelijk als spiritueel,        

solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld. 

 

Dit jaar is de liturgie samengesteld door de         

vrouwen van Taiwan. Taiwanese vrouwen hebben 

in de 21e eeuw dezelfde rechten als mannen op het 

gebied van politiek, economische participatie en 

onderwijs. 

 

Dit jaar heeft de oecumenische werkgroep            

Hoogkarspel zijn best gedaan een bijzondere         
viering samen te stellen. Na afloop van de viering 

is er gelegenheid om na te praten. 

 

De viering begint om 19.00 uur in de protestantse 

kerk. U bent van harte welkom! 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

