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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 
02 sep 19.00 uur Hoogkarspel,  
   Meditatievesper, Wilma van 
   Ophem, m.m.v. Anima Mea 
04 sep 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot 
11 sep 10.00 uur Hoogkarspel,                                 
   Ds Marina Slot en Pastor 
   Mariet Vet, Ziekenzondag 
15 sep 09.45 uur Noorderlandhuis,  
   Ds Annigje de Jong-Idzinga 
17 sep 19.00 uur Hoogkarspel, RK Kerk, 
   Vredesviering 
   Oecumenische werkgroep 
18 sep   Geen Viering! 
25 sep 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Willem 
   van Rumpt    
 
Meditatievesper 
Vrijdagavond 2 september om 19.00 uur is er een          
meditatievesper o.l.v. Wilma van Ophem. Anima 
Mea verleent muzikale medewerking. De reis van 
Anima Mea naar Taizé is het thema van deze 
avond. Het belooft weer een mooie vesper te        
worden! 
 
Zondag 4 september 
Zondagmorgen 4 september om 10.00 uur is er een 
viering in de PKN Kerk van Westwoud. Ds Marina 
Slot is de voorganger. 
 
Startzondag 28 augustus 
We kunnen terugkijken op een prachtig begin van 
ons nieuwe seizoen: de Startzondag. Er was een 
goede opkomst, mensen van de ‘overkant’ en uit 
het Noorderlandhuis, belangstellenden uit het      
eigen dorp en de omliggende dorpen. The Clue 
speelde en zong weer de sterren van de hemel met 
mooie luisterliedjes, zoals ‘Prachtig mooie dag’, 
‘Hope of Deliverance’ en ‘Freedom’. Deze muziek 
paste heel goed bij het thema van de ochtend:               

 
‘Maak liefde en mededogen tot de maat van al je 
handelen’. De voorgelezen lezing van Marcel  
Messing: ‘Mededogen en Medelijden’ eindigde met 
de volgende woorden: 
‘Mogen alle levende wezens gelukkig zijn en vrede 
vinden! Wat voor levende wezens er ook zijn, of ze 
nu sterk zijn of zwak, groot of klein, zichtbaar of 
onzichtbaar, ver weg of nabij, of ze al geboren zijn 
of nog geboren moeten worden, mogen ze allemaal 
gelukkig zijn’. 
 De aanwezige kinderen zongen in de viering           
tijdens ‘Kindertijd’ voor de gemeente een paar        
leuke liedjes. Ze luisterden aandachtig naar het  
verhaaltje dat Ds Marina Slot voorlas.  
We hebben ook stilgestaan bij het overlijden, deze 
week, van Hennie ten Wolde-Visser. 
Na de viering hebben we genoten van de diverse 
muzikale optredens. Bo de Myttenaere speelde 
prachtig  klassieke muziek op de piano. De zusjes 
Marcella en Fabiënne Kiekens speelden heel mooi 
harp en gitaar en zongen hierbij ook.                        
Vijf Congolese broers en zusjes gaven een            
wervelende Afrikaanse show. Buiten was er thee, 
limonade en lekkers uit de  ‘Theemotion’.  
 
Ongestraft mag liefde bloeien, 
vrijuit zoeken naar de zon, 
Liefdes loop verdraagt geen boeien: 
laat haar stromen als een bron! 
 
Laat de liefde maar gebeuren 
als een wonder van het licht, 
als een regenboog vol kleuren  
door de hemel zelf gesticht 
 
Niemand houdt de liefde tegen 
waar zij langs de straten gaat. 
Wie met liefde is gezegend, 
koestert wie om liefde gaat. 
 
God verhoede dat er iemand 
in de liefde wordt gekrenkt. 
Ware liefde oordeelt niemand, 
maar aanvaardt haar als geschenk.        (Sytze de Vries) 
  


