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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 

04 mrt. 19.00 uur Hoogkarspel, PKN kerk, 

   Wereldgebedsdag, m.m.v. 

   de oecumenische werkgroep 

06 mrt. 10.00 uur Westwoud, Mevr. Ina         

   Broekhuizen–Slot, 4de           

   zondag in de 40-dagentijd

   West-Friese viering 
13 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, Poëzieviering, met Bo 

   de Myttenaere op piano 

17 mrt 09.45 uur Noorderlandhuis,                    

   Ds Annigje de Jong-Idzinga 
 

Wereldgebedsdag  
Op vrijdagavond 4 maart om 19.00 uur is er een 

bloemrijke bijeenkomst in de PKN kerk van       

Hoogkarspel, een viering met zang, gebeden, 

beeldpresentatie, rituelen, gesprek en een 

gezellige nazit. 

Ieder jaar op de eerste vrijdag in maart gaat het   

gebed de wereld rond. Een wereldgebeurtenis!         

173 landen voegen zich aaneen in een wereldwijd 

gebed. Door dit gebed worden we verenigd en         

bemoedigd en krijgt ons geloof een internationale 

oecumenische dimensie. Tijdens de gebedsdienst 

wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn 

op de uitleg en de praktische toepassing van de         

Bijbelse boodschap. 

De liturgie voor 2016 is samengesteld door het 

Wereldgebedsdagcomité uit Cuba, met als thema: 

‘Ontvang Mij als een kind’. 

 

‘Aarsom met de wiele in 

Westwoud’ 

Op zondagochtend 6 maart 

om 10.00 uur is er een West-

Friese viering in de Protes-

tantse kerk in    Westwoud. 

Het thema is ‘Aarsom met 

de wiele’.  

Ook in de bijbel gaan mensen vaak met wielen       

andersom. Soms zonder vragen, soms na veel     

aandrang. 

Liederen, overweging en gebeden zijn geschreven 

in het Westfriese dialect. Ook voor niet-West-

Friezen is dit goed te volgen. 

Ina Broekhuizen-Slot verzorgt de woorden,             

sopraan Tiny Vlaar-Irgolitisch zal zingen, het Van 

Dam-orgel wordt bespeeld door Johanna             

Smit-de Jong. 

   

Poëzie-viering 

Zondagmorgen 13 maart om 10.00 uur staat de  

viering in het teken van de poëzie. Heeft u een 

mooi gedicht van uzelf of van een ander dan kunt u 

dit in de viering zelf voorlezen of door een ander 

laten doen. U bent ook welkom bij het                 

voorbereidingsgesprek van deze viering op woens-

dagavond 9 maart om 19.30 uur in de Herberg van 

de PKN kerk. Bij deze voorbereiding zoeken we 

ook passende liederen uit.  
 

 

Seidermaaltijd 

Witte Donderdag 24 maart om 17.30 uur is er weer 

een Seidermaaltijd. Aansluitend kijken we om 

20.30 uur naar de live-uitzending van The Passion, 

die zich dit jaar afspeelt in Amersfoort. U kunt zich 

nu al opgeven bij Tineke Hupkens, Loes           

Siedenburg of bij Margriet Bakker-Struik. 
 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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