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De PKN Hoogkarspel is een gemeenschap die open 

staat voor iedereen.  Een ieder is welkom bij alle          

vieringen en activiteiten die georganiseerd worden.  

 

Vieringen 

08 jan. 19.00 uur Hoogkarspel,     

   Meditatievesper, Wilma van 

   Ophem 

10 jan. 10.00 uur Hoogkarspel, dhr Cees van 

   Lenten 

17 jan. 10.00 uur Hoogkarspel, mevr. Carla 

   Frederiks 

21 jan. 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Annigje 

   de Jong-Idzinga 

24 jan. 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henk 

   Haandrikman 

31 jan. 10.00 uur Westwoud, ds Marina Slot, 

   oecumenische viering 

07 feb.   Geen viering!  

 

Meditatievesper 

Het nieuwe jaar beginnen we met een meditatie-

vesper op vrijdagavond 8 januari, aanvang            

19.00 uur. Wilma van Ophem leidt deze vesper. 

 

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen 21 januari om 09.45 uur is er 

een viering in het Noorderlandhuis. Voorganger is 

ds Annigje de Jong-Idzinga. 

 

Gastpredikanten 

Omdat onze eigen ds Marina Slot van een vakantie 

geniet in Sri Lanka is er in deze maand een          

aantal gastpredikanten uitgenodigd.  

Op 10 januari gaat de heer Cees van Lenten uit 

Oudijk voor. 

Op 17 januari gaat voor mevrouw Carla Frederiks 

uit Enkhuizen. 

Ds Henk Haandrikman uit Enkhuizen, predikant 

van de Zuiderkerk in Enkhuizen, gaat voor op         

24 januari. 

Ds Marina Slot gaat weer voor op 31 januari in 

Westwoud. 

 

 

 

 

 

 

De weg van de stilte 

Vroeger dacht ik dat ik moest veranderen, dat ik   

alles anders moest doen. 

In verandering ligt iets gewelddadigs. Ik wil          

veranderen omdat ik niet goed ben zoals ik ben.            

Herscheppen is milder. Alles mag er zijn, maar        

alles wil herschapen worden.  

 

Herscheppen betekent dat het essentiële door het 

niet-essentiële heen breekt, dat de persoon begint te 

stralen die God met mij heeft bedoeld. 

Juist op oudere leeftijd merken wij dat we niet veel 

meer kunnen veranderen, dat we menig ideaal niet 

zullen bereiken. Dan is herschepping de geestelijke 

weg bij uitstek. 

 

Ik laat alles aan God zien, ook wat arm en             

misvormd is in mij, wat beschadigd en gewond is, 

wat is blijven liggen aan de rand van de weg, opdat 

God het kan herscheppen. Alleen datgene wat wij 

God laten zien, kan herschapen worden. 

 

Anselm Grün 

 

 

Phoenix 

Vlam in mij, laai weer op; 

hart in mij, heb geduld, 

verdubbel het vertrouwen – 

vogel in mij laat zich opnieuw 

ontvouwen 

de vleugelen, de nu nog moede en grauwe; 

o, wiek nu op uit de verbrande takken 

en laat den moed en uwe vaart niet zakken; 

het nest is goed, maar het heelal is ruimer. 

 

Hendrik Marsman 1941 
  

Met vriendelijke groeten 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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