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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 okt 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot, 

   Heilig Avondmaal 

07 okt 19.00 uur Hoogkarspel,                        

   Meditatievesper, Pastor Cor 

   van der Spek 

09 okt 10.00 uur Hoogkarspel,  

   dhr Siep Rienstra 

09 okt 14.30 uur Hoorn, Foreestenhuis,        

   Roze Viering 
09 okt 19.30 uur Westwoud, PKN Kerk, 

   Taizé-viering 

16 okt 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Annigje de 

   Jong-Idzinga, Michazondag 

20 okt 09.45 uur Noorderlandhuis,                   

   Ds Marina Slot 

23 okt 10.00 uur Hoogkarspel,   

   Ds Marina Slot,           

   Oogstzondag, m.m.v.  

   muziekgroep Piet en Olga 

   Duin 

 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 7 oktober om 19.00 uur is er een 

meditatievesper in de PKN Kerk van Hoogkarspel. 

Pastor Cor van de Spek leidt de vesper. U bent van 

harte welkom! 

            

Zondag 9 oktober 

Zondagmorgen 9 oktober om 10.00 uur is er een 

viering in Hoogkarspel.                                        

Voorganger is de heer Siep Riesntra.  

 

Roze Viering 

Zondagmiddag 9 oktober om 14.30 uur is er weer 

een oecumenische Roze Viering in het                    

Foreestenhuis aan de Grote Oost 43 in Hoorn. De 

viering staat in het teken van ontmoeting,          

creativiteit, veelkleurigheid en spiritualiteit. Het  

 

 

thema is dit jaar ‘Vrijheid’. Voorafgaand aan de         

viering is er om 13.00 uur een maaltijd, inloop 

vanaf 12.30 uur. Reserveren voor de maaltijd is 

gewenst. Er wordt een bijdrage gevraagd van             

3 euro p.p. Reserveren kan op T. 0229-219278, of 

via pianolas@hetnet.nl. 

 

Sobere Maaltijd 

In het kader van Wereldvoedseldag is er           

donderdagvond 13 oktober om 18.00 uur een       

eenvoudige maaltijd in oecumenisch verband. De 

maaltijd vindt plaats in de PKN kerk van            

Hoogkarspel. Inloop vanaf 17.30 uur. U kunt zich 

opgeven bij Tineke Hupkens (T. 753817)  of Loes 

Siedenburg (T. 562601) of bij Gré van ’t Hoff (T. 

561204). 

 

Wie houdt de kerk open? (Column ds Marina) 

Daar praten we wel eens met elkaar over. Zeker als 

er net weer een van die lieve trouwe ouderen is 

overleden. Zou er over 10 of 15 jaar nog een kerk 

bestaan?? In welke vorm dan, want voor veel        

jonge mensen is de kerk niet meer aantrekkelijk. 

Het tijdstip waarop we bij elkaar komen om                    

10.00 uur  's morgens is dodelijk, zoals een jongere 

mij een keer zei en dat begrijp ik. Met het  uit-

gaansleven van nu ben je op dat tijdstip nog niet bij 

de mensen.  

Ik weet geen antwoord op die vraag.  

Vooralsnog worden onze vieringen, die met veel 

inzet en creativiteit gezamenlijk worden              

voorbereid, nog goed bezocht.  

In Portugal kwamen wij bij een romaans kerkje,          

er voor zat een oude dame met hoed, stok en snor 

op een bankje. Zij had de sleutel van haar kerk en 

liet ons binnen. Ze vertelde over het eeuwenoude 

baptisterium (doopvont) in de rotsen en liet het ons 

zien.  

Een vriendelijk gezicht van de kerk. Zij houdt haar 

kerk open, nodigt uit en ontvangt elke dag weer. 

Misschien is dat wel het mooiste, dat je gewoon 

door de week even in de kerk mag komen.  

En dat je welkom bent! 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/

