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Vieringen      
29 aug. 19.00 uur Westwoud, Oecumenische 
   Viering, Ds Marina Slot en 
   m.m.v. Anima Mea 
04 sep.19.00 uur Hoogkarspel, Meditatie-
   vesper, Wilma van Ophem 
06 sep.10.00 uur Westwoud, Ds Annigje de 
   Jong-Idzinga 
13 sep. 10.00 uur Hoogkarspel, Zieken-           
   zondag, Pastor Mariet Vet 
   en Ds Marina Slot, m.m.v. 
   Het Instuifkoor 
17 sep. 09.45 uur Noorderlandhuis,                     
   Ds A. de Jong-Izinga 
19 sep. 19.00 uur Hoogkarspel, Laurentius-
   kerk, Vredesdienst, Pastor 
   Mariet Vet en Ds Marina 
   Slot 
20 sep. 10.00 uur Geen Viering!  
 
 
Zaterdag 29 augustus 
Zaterdagavond 29 augustus om 19.00 uur is er een 
oecumenische viering in de PKN kerk van             
Westwoud. De a capella zanggroep Anima Mea 
verleent muzikale medewerking. 
 
Meditatievesper 
Vrijdagavond 4 september om 19.00 uur  beginnen 
we weer met de meditatievespers. Wilma van        
Ophem leidt deze avond. We luisteren naar            
muziek en zijn stil.  
De vesper duurt ca 45 minuten.  
 
Ziekenzondag 
Zondagmorgen 13 september om 10.00 uur vieren 
we in samenwerking met de Zonnebloem de         
jaarlijkse Ziekenzondag in oecumenisch verband.                    
Het Instuifkoor o.l.v. Ellen Krieckaert verleent 
muzikale medewerking. De viering is in de PKN 
kerk.Voorgangers zijn Pastor Mariet Vet en Ds 
Marina Slot. 
 
 

 
Zangavond ‘Zing Jouw Lied’ 
Donderdagavond 3 september 
om 20.00 uur bent u van harte 
welkom in de PKN Kerk van 
Westwoud. U kunt onder 
leiding van Monique Neefjes 
eenvoudige mantra-achtige 
liederen zingen in          
verschillende talen. Dit zijn eenvoudige melodieën, 
die u vrijwel meteen mee kunt zingen. Dus ook als 
u denkt niet te kunnen zingen, kunt u rustig komen. 
Het verlangen om te zingen is meer dan voldoende! 
 
Sytze de Vries in Wognum 
Dinsdagavond 6 oktober om 20.00 uur verzorgt  
Sytze de Vries, theoloog en dichter, een avond in 
de PKN Kerk van Wognum. Het thema van de 
avond is ‘Zolang wij ademhalen’. Sytze de Vries 
geeft tekst en uitleg over de noodzaak van het zin-
gen. Er is ook samenzang onder begeleiding van             
organist Bas Rijkeboer.   

 
Terugblik op de Startzondag 
Het was feest in de kerk en op het Raadhuisplein 
de afgelopen zondag! Het was de opening van het 
kerkelijk seizoen. Vóór de viering zong buiten op 
het plein het grote koor The Voice Company o.a. 
een Strauss-ballade. In de viering sprak Ds Slot in 
haar overweging over hoe we voor elkaar goede 
buren kunnen zijn: een klein gebaar, een praatje 
doet vaak al wonderen. Heel mooi was het lied 
Tears in Heaven gezongen door het koor. Samen 
hebben we brood en wijn gedeeld. We hebben met 
elkaar ook stilgestaan bij het overlijden van        
mevrouw Van Bennekom. Na afloop van de           
viering werd er buiten nog meer gezongen en           
kregen we een wervelend dansoptreden van zes 
jonge meisjes met hoepels en linten. Het koor de 
Verheederijckers kwam nog langs en bracht ons 
met hun liedjes en kleding terug in de 16de eeuw. 
Kortom, het was een mooie start van het nieuwe 
seizoen! 

Met vriendelijke groeten, 
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 


