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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 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 

04 dec 10.00 uur Westwoud, Ds Marina  

   Slot, 2de, Adventsviering 

11 dec 10.00 uur Hoogkarspel,   

   3de Adventsviering,  

   Ds Marius Braamse, m.m.v. 

   het Harpduo Tessel en Anna 

18 dec 11.00 uur Hoogkarspel,   

   Kerszangviering, m.m.v. de 

   Kerkenraad en het Gemengd 

   Koor 
 
Gedenken van overledenen  
Zondagmorgen 20 november om 10.00 uur gedenken 

we de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar in 

onze gemeente. Voorganger is Ds Marina Slot. De 

Nieuwe Westfriese Cantorij o.l.v. Tineke Broers           

verleent muzikale medewerking aan de viering.  

 

Eerste Adventsviering 

Op de 1eadvent, zondagmorgen 27 november komt 

chefkok Nanja Poll van Restaurant ZUIDeten uit Hoorn 

in de viering vertellen over haar passie koken.                   

Ds Marina Slot is de voorganger, de viering begint om 

10.00 uur.  U bent van harte welkom. 

 

Theatervoorstelling van Toneelgroep TOM 

Zondagmiddag 27 november om 15.30 uur bent u van 

harte welkom in onze kerk op het Raadhuisplein.         

Theatergroep TOM (Toneel op Maat) speelt dan de             

voorstelling: Een Eigen Thuis. 

Achter ieder voordeur schuilt een eigen thuis.         

Nederland vergrijst en we blijven zo lang mogelijk  
‘lekker thuis’. Met een beetje geluk kunt u terug vallen 

op familie en mantelzorgers. Anders komt gewoon de  

 

Thuiszorg. Theater TOM neemt met een vette knipoog 

alle diensten van de thuiszorg onder de loep.          

Voortdurend zijn er nieuwe inzichten werkmethodes om 

het de cliënt naar de zin te maken. De cliënt is                 

koning....maar is dit wel haalbaar met alle regelgeving? 

 

Deze voorstelling wordt u aangeboden door de beide 

kerken van Hoogkarspel.  

 
‘Het leven deelt uit! (Column Ds Marina Slot) 

‘Het leven deelt uit’,  dat zei een van mijn beste         

vrienden vorige week tegen mij, toen ik bij hem thuis 

werd opgebeld door een lieve vriendin met een naar         

bericht over haar gezondheid. 

Ik vroeg waar hij die uitdrukking vandaan had, maar dat 

wist hij niet meer.  

Misschien wel zelf verzonnen, was het olijke antwoord.  

Maar dat is toch zo, het leven deelt uit van de goede en 

fijne dingen, maar ook van ziek en zeer, klein en groot 

leed. Dat klopt en hoe langer ik deze zin proef, hoe        

beter het smaakt. 

Het is geen zware zin, het is een zin die zegt, het is           

zoals het is. Jij het één, en ik het ander. 

Het gaat niet om wat je verdient of wat nodig is, het 

gaat om wat er op je af komt en dat jijzelf het niet kan 

beïnvloeden. De één krijgt genezing, de ander wordt 

ziek. De één krijgt een kind en de ander gaat dood. Zo 

is het leven en daar hebben we soms grote moeite mee, 

maar zo is het wel. 

Ik schrijf deze column op 11 november, de dag dat wij 

volwassenen aan kinderen snoep en lekkers mogen        

uitdelen. De beide kerken van Hoogkarspel zijn open en 

doen mee. 

Een grote vreugde als je thuis komt met een plastic tas 

vol onverantwoord suikergoed. 

Even is het leven alleen maar zoet voor alle kinderen, 

hoewel we niet weten hoe het er thuis aan toe gaat. Het 

leven deelt ook daar uit, de één heeft een leuke jeugd en 

de ander herinnert zich alleen de hel van vroeger. 

En soms kan het heel erg goed komen met zo’n           

mensenkind, gelukkig maar dat het leven zoveel            

verschillende dingen in petto heeft. Laten we om in           

balans te blijven zelf ook maar veel uitdelen.             

Warme groet!  

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

