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Vieringen      
17 sep. 09.45 uur Noorderlandhuis,                     
   Ds A. de Jong-Idzinga 
19 sep. 19.00 uur Hoogkarspel, Laurentius-
   kerk, Vredesdienst, Pastor 
   Mariet Vet en Ds Marina 
   Slot 
20 sep. 10.00 uur Geen Viering! 
27 sep. 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 
   Slot, Kunstviering, m.m.v. 
   Koor Eigen Wijs 
02 okt. 19.00 uur Meditatievesper,                   
   Pastor Cor van der Spek
    
Noorderlandhuis 
Donderdagmorgen 17 september om 09.45 uur is er 
een viering in het Noorderlandhuis. Voorganger is 
Ds Annigje de Jong-Idzinga. 
 
Vredesviering 
Zaterdagavond 19 september om 19.00 uur is er de 
jaarlijkse Vredesviering in de Laurentiuskerk. Deze 
viering wordt altijd gehouden in de jaarlijkse       
wereldwijde Vredesweek. Het thema van dit jaar 

is: Vrede Verbindt. De 
gastspreker van deze avond is 
Lizebeth Melse. Zij is werkzaam 
bij het Straat  Consulaat in Den 
Haag. Wij zijn benieuwd naar 
haar verhaal! De viering is 

voorbereid door de oecumenische werkgroep. 
 
Gesprek voor de zondag 
Woensdag 23 september  om 19.30 uur bent u  
welkom bij  de voorbereiding voor de viering van 
zondag 27 september. Deze viering staat in het            
teken van de kunst. Onze dorpsgenote, keramiste 
Jeltje de Jong, is uitgenodigd om in de viering iets 
over haar werk te komen vertellen en te laten zien! 
Jeltje is ook woensdagavond bij het gesprek voor 
de zondag aanwezig. Het koor Eigen Wijs verleent 
muzikale medewerking. 
 

 
Paulus, in het oog van de storm 
Op zondagmiddag 4 oktober om 14.00 uur spelen 
Kees Posthumus en Juul Beerda in de PKN kerk de 
muzikale theatervoorstelling ‘Paulus, in het oog 
van de storm’. 
In deze voorstelling verschijnt Paulus op het toneel 
als de apostel van de vrijheid. Vanaf het moment 
dat hij het licht heeft gezien en een stem heeft     
gehoord, verkondigt Paulus gepassioneerd en      
onvermoeibaar de vrijheid voor ieder mens. In een 
decor van fok- en grootzeilen en op de klanken van 
een accordeon onderzoekt hij de mogelijkheden en 
grenzen van zijn grootse, bijna niet te bevatten 
vrijheid.                                                               
‘Paulus blijft een aparte 
kerel, maar hij is een stuk 
dichterbij gekomen’, was 
een van de reacties op de 
voorstelling. Paulus reist, 
hij schrijft, hij preekt. Hij 
is de grootste reiziger uit 
zijn tijd. Hij schrijft      
brieven die wereldberoemd zouden worden. Hij 
preekt voor Joden en heidenen, met wisselend       
succes zijn boodschap van bevrijding. Zonder           
Paulus geen Christendom.                                                         
We vragen voor deze bijzondere voorstelling een 
kleine vergoeding van 5 euro.  
 
Sacrale Dansavonden 
Donderdagavond 1 oktober om 19.30 uur starten 
we weer met een serie van vier avonden sacraal 
dansen. De avonden staan onder leiding van Marry 
Westerlaken. Sacraal dansen is een meditatieve 
manier van bewegen; het is een dansen van               
eenvoudige herhalende patronen op meditatieve          
muziek. Gedragen door het ritme van de muziek, 
de symboliek en de kracht van de kring die zich 
beweegt rond het midden worden we geraakt in 
onze diepere lagen. 
De volgende data zijn: 15 oktober, 5 november en 
19 november. 
 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 


