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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 

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 

01 jan   Geen viering! 

08 jan 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, na afloop van de             

   viering nieuwjaarsreceptie 

 

Kerstavond  

Zaterdagavond 24 december om 19.00 uur is er in 

de RK Kerk van Westwoud een jongeren-

kerstviering m.m.v. het  kinderen- en jongerenkoor, 

de oecumenische werkgroep en de scouting             

Grootebroek. Voorganger is Ds Marina Slot. Het 

vredeslicht wordt binnengebracht door kinderen 

van de scouting van Grootebroek. 

 

Kerstnacht  

Zaterdagavond 24 december om 22.00 uur is er een 

kerstnachtviering in de protestantse kerk van 

Hoogkarspel. Muzikale medewerking wordt                

verleend door het Byzantijns Koor Indrik uit 

Hoorn. Voorganger is Ds Marina Slot. Ook in deze 

viering wordt het vredeslicht door de scouting van 

Grootebroek binnengebracht. 

 

 

 

 

Wat is het Vredeslicht? 

Elk jaar reizen half december scouts vanuit de hele 

wereld naar Wenen. Daar wordt door een scout het 

vredeslicht ontstoken. Daarna wordt het verdeeld 

over lantaarns die de verschillende scouts hebben 

meegebracht. Vandaar gaat het licht de hele wereld 

over, zo ook naar Utrecht waar vervolgens weer 

afvaardigingen van scoutings in Nederland elkaar 

treffen en het licht verder verdelen. Zo  

ontstaat er al meer dan 25 jaar vlak voor 

Kerstmis vanuit dat ene kleine vlamme-

tje een oceaan van licht. Voor even zijn 

die vlammetjes samen een vuurtoren, 

die in het donker ons de weg wijst naar 

de vrede. Duizenden scouts uit de hele wereld  ge-

ven het licht in de tijd voor kerst aan         elkaar 

door. Zo vormen zij een keten van licht, als teken 

van vrede en vriendschap. 

 

In beide vieringen, op kerstavond en kerstnacht, 

wordt het vredeslicht binnengebracht, voor één 

keer worden de paaskaarsen met het licht van de 

vrede aangestoken. 

 

Samenzang op 5 januari 

In plaats van de traditie dat de 75-plussers van 

Hoogkarspel verwend werden met een               

kerstattentie, wordt u nu door de gezamenlijke  

kerken een samenzang aangeboden, We gaan op              

donderdagmorgen 5 januari om 10.00 uur in de 

Laurentiuskerk samen zingen, luisteren en elkaar 

ontmoeten onder het genot van een kopje           

koffie/thee en wat lekkers. Het Gemengd Koor 

komt zingen. Er is solozang van Marleen Kunst, 

Mieneke Boots en de familie Kiambe. 

Wanneer u vervoer nodig hebt kunt u zich          

opgeven bij Piet en Elze Neuvel (T. 563335) 

 

Namens de gezamenlijke kerken, 

Tineke Hupkens (T. 753817) 

Monique Buurman (T. 563701) 

 
Wij wensen u fijne feestdagen! 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

