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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: 

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 

06 apr 17.30 uur Hoogkarspel, Witte  

  Donderdag, Seidermaaltijd,  

  m.m.v. Margret Mathot en 

  Koos Teekens 

07 apr 19.00 uur Westwoud, RK kerk,  

  Goede Vrijdagviering 

08 apr 10.00 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke  

  Borst en pastor Cor van der 

  Spek, oecumenische Paas-

  viering 

9 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri  

  Frölich, Eerste Paasdag, 

  m.m.v. zangduo WeLight 

 

Komende zondag 

Zondag  19 maart om 10.00 uur is er een viering 

in de protestantse kerk van Hoogkarspel.  

Voorganger is ds Hanneke Borst. 

Van harte welkom! 

 

Seidermaaltijd 

De avond van Witte Donderdag  om 17.30 vieren 

we traditiegetrouw het Seidermaal met elkaar.  

U kunt zich hiervoor opgeven bij Tineke Hupkens: 

tel.: 06- 40860984,  

e-mail: tinekehupkens@gmail.com 

 

Passion Hoogkarspel 

Na zes jaar wordt op zaterdag 1 april om 20.30 uur 

weer een Passion uitvoering gegeven in ons dorp: 

locatie Laurentiuskerk. Passion is een                  

 

gezamenlijke uitvoering van de katholieke en          

protestantse kerk. Het doel is om het                     

lijdensverhaal van Jezus op een pakkende manier 

onder de aandacht te brengen 

De twee vertellers: ds Henri Frölich en pastor         

Jules Post, vertellen over de laatste uren uit het              

leven van Jezus. Zij vertellen het verhaal in  

woorden van nu.  

Er zijn maar liefst vijf koren die mooie passende 

liederen hierbij zingen: 

Jongerenkoor Aloud o.l.v. Marga Broers 

Gemengd Koor o.l.v. Gré Burgmeijer 

Het Instuifkoor o.l.v. Ellen Krieckaert 

Koor Hemelsbreed o.l.v. Karin Braakman 

WeLight kwartet: Jos en Wilma van Ophem, en 

Els en Frans van Muijen.  

 

Toegang is gratis, er is een deurcollecte.  

 

Terugblik op de ontmoetingsmiddag 

Afgelopen zondag was de kerkzaal gevuld met  

migranten en dorpsbewoners van onze gemeente 

Drechterland. De middag was georganiseerd door 

de Stichting Drechterland Mondiaal en onze kerk. 

Derwisjdansers Ahmad Alkathib en zijn zoon 

Omar gaven een wervelend optreden van hun 

mystieke dansvorm uit de 13de eeuw. 

De middag beantwoordde ruimschoots aan het 

doel om dorpsbewoners en migranten met elkaar 

kennis te laten maken.  

 

 
 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

 

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