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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 
16 juni 09.45 uur Noorderlandhuis, 
   Ds Annigje de Jong-Idzinga 
19 juni 10.00 uur Venhuizen, PKN Kerk,  
   Streekviering, Ds Marina 
   Slot en Ds Marino         
   Camarasa, m.m.v. Marcella 
   Kiekens 
26 juni 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Cor van 
   der Spek, m.m.v. 
   Koor Hemelsbreed 
03 juli 10.00 uur Westwoud,  
                                    Ds Henri Frölich 
10 juli 10.00 uur Hoogkarspel. Ds Marina 
   Slot 
17 juli 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Annigje de 
   Jong-Idzinga 
24 juli 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 
   Slot, Breken en Delen 
 
Noorderlandhuis 
Donderdagmorgen om 09.45 uur is er een viering 
in het Noorderlandhuis.                    
Ds Annigje de Jong-Idzinga is de voorganger. 
 
Streekviering 
Zondag 19 juni is er in de PKN kerk van          
Venhuizen een Streekviering. Ds Marino Camarasa 
en Ds Marina Slot gaan voor in de viering.                  
De jonge harpiste Marcella Kiekens laat ons            
genieten van haar mooie spel op de harp. Adres 
van de kerk is: Kerkweg 113, 1606 AN Venhuizen. 
 
Vensterbank van de hemel 
Leg uw armen iedere morgen een ogenblik op de 
vensterbank van de hemel en zie op naar God. 
Draai u dan om, met dat beeld in uw hart,  
Om uw dag met kracht tegemoet te treden.       
 

       

    
Lord of the Dance 
Tijdens één van de afgelopen series van de Sacrale 
Dans avonden was het thema lied 839 uit het  
nieuwe Liedboek voor de kerken.                                 
De tekst is van Ben Sleumer.  
 
Ik danste die morgen toen de schepping begon, 
Ik danste de dans van de sterren, maan en zon, 
De golvende velden en de deinende zee 
En alles wat ademt dat danste mee. 
 
De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
Het lied van de schepping werd zelden nog             
gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
In Bethlehem zette de dans weer in. 
 
Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw              
gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 
 
De dans leek te breken, maar ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde, veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu ik dans met jou, 
De dans van de schepping, de dans van trouw. 
 
Dans, dans, en doe maar mee 
met mij, 
Ik ben de Heer van de dans, 
zegt Hij. 
Ik ga je voor, ik haal ook jou 
erbij. 
Want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij, 

 
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
                     Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 


