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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 

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 

31 dec 19.00 uur Westwoud, PKN Kerk,           

   Oudejaarsviering,       

    oecumenische werkgroep 

 

Kerstzangviering 

Zondagmorgen 18 december verzorgt de             

kerkenraad, zoals gewoonlijk, de jaarlijkse           

kerstzangviering in de PKN kerk. 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!! 

 

Samenzang  

Donderdagmorgen 5 januari om 10.00 uur is er in 

de St Laurentiuskerk een samenzang voor alle    

75-plussers van Hoogkarspel. Het Gemengd Koor 

komt zingen en de rest is een verrassing. 

 

 

Wanneer u vervoer nodig hebt kunt u zich          

opgeven bij Piet en Elze Neuvel (T. 563335) 

 
Staat de kribbe al klaar? (Column Ds Marina) 

Wat heb ik toch eigenlijk een ongewoon beroep, al twee 

maanden ben ik bezig met de kerst, ik zing in twee koren 

kerstmuziek, ben bezig met de voorbereiding van de 

kerstzangviering, het kerstdiner in de herberg, het        

gelegenheidskoor en vier kerstvieringen, 

Het gesprek gaat zelfs thuis 

over of er al een echt kindje Je-

zus is gevonden in Westwoud 

en of de kribbe al klaar staat.. 

Ik geniet ervan dat dit zo is, al 

die mooie muziek en toch een 

beetje leven in de verwachting van …. 

En dat, terwijl velen van u met  andere voorbereidingen 

bezig zijn. Wie nodigen we uit met de kerst of word ìk 

wel uitgenodigd met kerst? Nemen we een echte kerst-

boom dit jaar of halen we de kunstkerstboom weer van 

de zolder? Wat gaan we eten in dat lange weekend, dat 

begint met de kerstavond op zaterdag? En gaan we 

naar de kerk die avond en naar welke kerk, naar welke 

viering? 

Soms voelt het ook wel raar zoals nu, ik zit in de kerk 

van Hoogkarspel te werken. Af en toe heb ik het gevoel 

dat ik een beetje woon in de kerk. 

Als ik bij de supermarkt kom, zie ik veel kerstlekkers 

liggen en wat luxere producten dan anders, maar ik doe 

er niks mee. 

Mijn kerst ziet er zo uit: na een week van vieringen met 

jong en oud en voorbereiding om alles tot in de puntjes 

te laten verlopen, ga ik op kerstavond om zes uur naar 

Westwoud. Dan ben ik lang niet de eerste in die grote 

RK kerk. De koren staan al klaar en gaan om half zeven 

zingen. We vieren een prachtig jongeren- en kinder-

kerstfeest. Ik neem gauw een kopje koffie en een kerst-

broodje en race naar Hoogkarspel voor de kerstnacht-

viering met het Byzantijns koor Indrik. 

Als het vredeslicht en het kerstkind zijn aangekomen en 

aan het eind van de avond de glühwein is                   

uitgeschonken, ben ik klaar. Mooi werk, toch! 

Iedereen een mooie en liefdevolle kerst toegewenst en 

tot in het nieuwe jaar.                 

  

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

