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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 

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 

13 nov 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Piet 

   Meijer 

17 nov 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina 

   Slot, gedenken van         

   overledenen 

20 nov 10.00 uur Hoogkarspel,  Ds Marina 

   Slot, gedenken van   

   overledenen 

 

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen 20 oktober is er een viering in 

het Noorderlandhuis. Ds Marina Slot is de            

voorganger. 

 

Oogstzondag 

Zondagmorgen 23 oktober om 10.00 uur is er een 

viering in de PKN kerk van Hoogkarspel. In de 

kerkzaal zullen gewassen staan die dit seizoen         

geoogst zijn.  

De kinderen gaan van appels uit de kerktuin            

appelmoes maken! We vieren met elkaar ook het  

Heilig Avondmaal. Het ensemble van Piet en Olga 

Duin verlenen muzikale medewerking.                       

U bent van harte welkom! 

 

 

Sopas in Moulinho (Column Ds Marina Slot) 

Op zondagochtend rond half een gaan we naar het 

dorpsfeest waarvoor onze gastvrouw Myriam al 

enkele uren bezig is. Op het plein achter de kerk 

staan allemaal tentjes en elk dorp presenteert zich 

met een soep (sopas) en een heerlijk zoet  toetje. 

Voor de grotere eters zijn er broodjes met vlees en 

bakkeljauw en voor de grote dorst is er bier en wijn 

en frisdranken. Het dorp Pereira, waar wij logeren 

heeft pompoensoep gemaakt, maar die vindt          

minder aftrek dan de soepen met veel vis en vlees 

van de buurdorpen. Mensen houden hier van        

stevige kost, ze werken veelal op het land of in de 

bouw en dan heb je niks aan liflafjes.  

Henk onze gastheer viert zijn verjaardag en krijgt 

als verrassing een eigengebakken Schwartswalder 

Kirschtorte van vrienden uit het dorp.  

Dat valt niet mee om die te maken, want met deze 

warmte krijg je de slagroom niet eens stijf. Maar 

het is gelukt en de smaak is voortreffelijk. 

De muziektent komt langzaam op gang, er zal nog 

veel gezongen, gespeeld en gedanst worden, maar 

dan zijn wij al vertrokken over de weg naar huis 

waar we later in de week nog een prachtig plaatje 

voorbij zien trekken. Een oude man en vrouw met 

grote hoeden op de trekker en daarachter een        

bakkie met een enorme hoge bak vol met druiven.  

Waarschijnlijk op weg naar de markt om te        

verkopen. 

Maar dat dorpsfeest bracht me wel op een idee…. 

Kunnen we  in de gemeente 

Drechterland en haar satellieten 

niet zo'n soepfeest organiseren 

rond de kerst op het mooie 

plein van Hoogkarspel. Wie 

weet….? 

 

 
 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

 

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

