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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 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.  

   muziekensemble 

    Piet en Olga Duin 

29 okt 19.00 uur Westwoud, RK kerk,   

   oecumenische werkgroep 

04 nov 19.00 uur Hoogkarspel,     

   meditatievesper o.l.v.     

   Wilma van Ophem 

06 nov 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot, 

   gedenken van overledenen 

 

Michazondag 

Zondagmorgen 16 oktober om 10.00 uur is er een 

viering in de PKN kerk van Hoogkarspel.           

Voorganger is Ds Annigje de Jong-Idzinga. 

Deze zondag is het Michazondag. In veel             

Nederlandse kerken gaat het deze zondag over 

goed en recht doen. Het thema dat hieraan            

verbonden is ‘Buigen om Recht te Doen’. Dit is  

geïnspireerd op de basistekst van Micha 6 : 8. 

Maar de Heer heeft jullie al verteld wat hij van  

jullie verlangt. Hij heeft al bekendgemaakt wat 

goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk,          

rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan       

jezelf, maar leef dicht bij God’. 

U wordt deze zondag in de gelegenheid gesteld 

voedselpakketten af te geven voor de voedselbank. 

In het voorportaal van de kerk staat een kist waarin 

u een  voedselpakket(je) kunt doen.  

 

Oogstzondag 23 oktober 

Zondagmorgen 23 oktober om 10.00 uur vieren we 

de Oogstzondag. Voorganger is Ds Marina Slot. 

 

Het muziekensemble van Piet en Olga Duin           

verleent muzikale medewerking.  

We vieren deze zondag ook het Heilig Avondmaal.  

 

Gesprek voor de Oogstzondag 

We gaan bovenstaande viering voorbereiden op 

woensdagmiddag 19 oktober om 16.00 uur. Wilt u           

meedenken over de inhoud van deze viering, dan 

bent u van harte welkom om deze mee voor te        

bereiden. Het gesprek vindt plaats in de herberg 

van de kerk. 

 

Fransiscus van Assisi 

In de maand oktober 

gedenken we  Fran-

siscus van Assisi  

(1182-1226). Zijn 

boodschap is liefde: 

liefde voor de schep-

per, voor de mens, 

voor dieren en planten.  

 

Gebed 

Heer, maak mij een instrument van uw vrede. 

Laat mij liefde brengen waar haat is. 

Laat mij vergeving brengen waar schuld is. 

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.  

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is. 

Laat mij geloof brengen waar twijfel is. 

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is. 

Laat mij licht brengen waar duisternis is. 

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is . 

Heer, maak dat ik er meer op uit ben  

te troosten dan getroost te worden, 

te begrijpen dan begrepen te worden, 

te beminnen dan bemind te worden. 

Want door te geven ontvangen we, 

door onszelf te vergeten vinden we, 

door te vergeven wordt ons vergeven, 

door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven. 

Amen                              (Fransiscus van Assisi) 

 
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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