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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 

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 o.l.v Tineke Broers 
 

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.             

Organiste Bets Conijn en fluitiste Paula Snoeijer            

luisteren de viering muzikaal op. Ds Marina Slot is de 

voorganger, de viering begint om 10.00 uur.                                               

U bent van harte welkom! 

 

Eén ster 

maakt de lucht minder dreigend 

Eén kaars 

maakt de nacht minder zwart 

Eén hand 

maakt de weg minder eenzaam 

Eén stem 

maakt de dag minder stil 

Eén vonk 

kan een begin van nieuw vuur zijn 

Eén noot 

het begin van een lied 

Eén kind 

het begin van een toekomst 

 
 Jacqueline Roelofs-van der Linden 

 

 

 

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 iedere 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.  

 
Lied van dromen en vergezichten 

Wij mensen blijven dromen dromen 

en vergezichten zien, 

een nieuwe aarde die gaat komen, 

te vinden al misschien. 

 

Wij dromen van de mensenrechten 

die ieder mens dan heeft, 

niet langer tegen onrecht vechten, 

daar ‘t recht van liefde leeft. 

 

Verdwenen zijn de dictaturen 

gevangenschap en pijn, 

verbanning en verdriet verduren, 

jij zelf zal bij mij zijn. 

 

Wie in de dromen durft geloven 

voelt zelf verandering, 

vertwijfeling en wanhoop doven 

in blijde aarzeling. 

 

En licht en sterk, vol zachte krachten, 

die onverzet’lijk zijn, 

bevechten wij de kwade machten 

die niet te tellen zijn. 

 

Waar mensen putten uit de bronnen 

van droom als werk’lijkheid, 

daar is de toekomst al begonnen 

in onze levenstijd. 

 
  Marijke de Bruijne 
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