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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 

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, oecumenisch gedenken 

   van overledenen 

20 nov 10.00 uur Hoogkarspel,  Ds Marina 

   Slot, gedenken van   

   overledenen 

27 nov 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, 1e Adventsviering 

02 dec 19.00 uur Hoogkarspel,   

   Meditatievesper o.l.v. Cor 

   van der Spek 

 
Meditatievesper 

Vrijdagavond 4 november om 19.00 uur is er weer een 

meditatievesper o.l.v. Wilma van Ophem in de PKN 

Kerk van Hoogkarspel.  

 

Zondag van het gedenken 

Zondagmorgen 6 november om 10.00 uur is er een        

gedenkviering voor de overledenen van het afgelopen  

kerkelijk jaar in de PKN Kerk van Westwoud.           

Voorganger is Ds Marina Slot. 

 

De Herberg, de droom van een dominee 

(Column van Ds Marina Slot) 

Toen ik solliciteerde als dominee in Hoogkarspel en 

Westwoud, heb ik gezegd dat mijn droom is dat de kerk 

een herberg is. Een plek waar je uit kunt rusten, je kunt 

laven aan de stilte, de muziek, goede woorden,              

ontmoetingen, geestelijk voedsel, maar ook een                

maaltijd, een gesprek met elkaar. 

Drie-en-half jaar na mijn intrede op 8 april 2016  was 

het zover, de eerste maaltijd werd genuttigd door                   

 

 

26 ouderen van onze beide gemeenten.  

De verbouwde pastorie  

huiskamer kreeg de naam  

 

We hebben daar een prachtige keuken waar we met de 

kookgroep de heerlijkste maaltijden bereiden.  

Onze kosteres Margreet maakt altijd een prachtige              

tafelschikking, zij  kleedt de ruimte mooi aan en ook 

doet zij het leeuwenaandeel van de afwas. Heerlijk om 

zo verzorgd te worden! 

Inmiddels hebben we drie maaltijden gehad, de ene 

maand is er open inschrijving, de andere maand         

nodigen we een groep mensen uit. 

Bij de open inschrijving hebben we een programma. Als 

dit je aanstaat, dan kun je mee-eten en genieten van een 

verhaal en muziek en een lekkere driegangenmaaltijd 

met koffie en thee na. Maar vooral ook genieten van de 

ontmoeting en het gesprek met elkaar. Iemand van de 

aanwezigen van de afgelopen vrijdagavond zei: hier 

word je levendig van, het voedt en inspireert. 

De andere maand nodigen we een groep mensen uit van 

wie wij vinden dat ze het verdienen, die iets betekenen 

voor de samenleving (zoals in september leden van de 

vrijwillige brandweer) of mensenkinderen die zo’n                

ontmoeting nodig hebben. 

Want in november komen de jongeren van Nicole’s 

Huiskamer met hun begeleiders bij ons eten. 

Met kerst staat er op 16 december een kerstdiner klaar 

voor wie wil en gaan we kerstliedjes zingen samen met 

pianist Piet Beemster. 

Nu hebben we gemerkt dat mensen nog een beetje          

huiverig zijn om in te schrijven, om te komen. Eten in de 

kerk? Waarom zou ik? Of ‘ik wil niet elke keer                     

inschrijven’, want anderen moeten ook de kans krijgen. 

Een van onze gemeenteleden wil al wel een abonnement 

op de Herberg! 

Iedereen is welkom bij ons, iedereen zonder                    

uitzondering, of je nu iets met kerk of geloof hebt, dat 

doet er niet toe. 

Spreekt het je aan om een keer mee te eten, meld je dan 

via telefoon of email aan. 

We gaan de maaltijden ook aankondigen in de Rotonde 

en de Schakel. 

We gaan tot maximaal 20 personen omdat het dan ook 

voor de kookploeg nog leuk blijft. 

Eet smakelijk! En tot ziens! 
Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

