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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 

11 dec 10.00 uur Hoogkarspel,   

   3de Adventsviering,  

   Ds Marius Braamse, m.m.v. 

   het Harpduo Tessel en Anna 

15 dec 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Luuk 

   van Loo 

18 dec 11.00 uur Hoogkarspel,   

   Kerstzangviering, m.m.v. de 

   Kerkenraad en het Gemengd 

   Koor o.l.v. Tineke Broers 

22 dec 10.00 uur Noorderlandhuis,  

   Oecumenische Kerstviering, 

   Ds Marina Slot en Pastor 

   Jules Post 

24 dec 19.00 uur Westwoud, St Martinuskerk,  

   Ds Marina Slot  

   Oecumenische Jongeren-

   Kerstviering 

24 dec 22.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, Kerstviering, m.m.v. 

   Byzantijns Koor Indrik 

 

Zondag 11 december 

Zondagmorgen 11 december om 10.00 uur gaat       

Ds Marius Braamse uit Alkmaar voor in de viering. 

Het thema van de viering is: Teken van Hoop.  

Het harpduo Anna Manshanden en Tessel Kruijer  

spelen liederen van o.a. Pachelbell, Brahms en 

Einaudi. Het belooft weer een mooie viering te 

worden! 

 

Kerstzangviering 

Zondagmorgen 18 december verzorgt de             

kerkenraad zo als gewoonlijk de jaarlijkse           

kerstzangviering. Er worden gedichten, wensen en 

een kerstverhaal gelezen. Het gelegenheidskoor 

o.l.v. dirigente Tineke Broers heeft weer mooie 

kerstliederen ingestudeerd.                                                      

De kerstcantate van Andreas  Hammerschmidt:           

                                                                                    

Ihr lieben Hirten fürchtet euch nicht staat ook op 

het programma!                                                                 

U bent van harte welkom om mee te komen             

zingen!  

De viering begint om 11.00 uur!! 

 
Alle deuren open 

Eens zullen alle deuren open gaan 

en uit alle hoeken van behoud, 

uit alle gesloten systemen, 

zullen mensen tevoorschijn treden 

om elkaar voorgoed te kennen en te dienen. 

Ze zullen hun eigen registers 

en doopboeken vergeten, 

niet omzien naar hun heilige vaten en maten, 

maar elkaars inspiratie delen. 

Van angst en moeten bevrijd, 

uit sleur en conventie opgestaan, 

zullen ze elkaar opzoeken 

en luisteren naar elkaars verhalen 

van geloof, hoop en liefde. 

Ieder zal het beste van haar traditie inbrengen 

en zonder geheimtaal 

zullen ze elkaar wijzer maken 

over wat er vandaag gebeuren moet                             

om ook  morgen nog te leven. 

Hun groeiende gemeenschap 

zal kerk, moskee, noch tempel heten,  

maar naamloos ‘Mensenhuis’, 

met eindelijk een plek, 

een huis en haard voor iedereen. 

Ze zullen er ongewapend zijn, 

en zich met geweld verdedigen 

zal zijn als ongeloof. 

God zelf, de Ene, zal er bij zijn en wonen, 

gelijkvloers, 

als een God – met – ons. 

Wij houden open huis  

en openbare hemel.  (Yechezel Landau) 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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