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Vieringen      
02 okt. 19.00 uur Hoogkarspel, Meditatie-
   vesper, Pastor Cor v.d. Spek 
04 okt. 10.00 uur Westwoud, Ds Henk  
   Haandrikman 
11 okt. 10.00 uur Hoogkarspel, Mevr. Carla 
   Frederiks 
15 okt. 09.45 uur Noorderlandhuis, Pastor Cor 
   v.d. Spek 
18 okt. 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 
   Slot, m.m.v Piet en Olga 
   Duin, Michazondag 
18 okt. 19.00 uur Westwoud, Taizé West-
   Friesland 
25 okt 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 
   Slot, m.m.v. het Harpduo 
   Tessel en Anna 
   
Meditatievesper 
Vrijdagavond 2 oktober om 19.00 uur is er een 
meditatievesper in Hoogkarspel o.l.v. Pastor Cor 
van der Spek. 
 
Zondag 4 oktober 
De viering van deze zondagmorgen is om 10.00 
uur in de PKN kerk van Westwoud. Voorganger is 
Ds Henk Haandrikman uit Enkhuizen. 
 
Sacrale Dans 
Donderdagavond 1 oktober is de eerste avond uit 
een serie van vier sacrale dansavonden. De       
avonden staan o.l.v. Marry Westerlaken. 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 ons diepere lagen. De 
volgende avonden zijn op 15 
oktober, 5 november en 19 
november. We beginnen om 

19.30 uur. U bent welkom! 
 

 
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. 
 
Sobere Maaltijd 
Vrijdagmiddag is er een 
Sobere Maaltijd in het                
kader van Wereldvoedseldag.  
Inloop vanaf 17.30 uur. Om 
18.00 uur gaan we aan tafel. U 
kunt zich opgeven bij Truus 
Groot (Tel. 561592) of Gré 
van’t Hoff (Tel.561204). 
 
 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 


