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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 

15 jan 10.00 uur Hoogkarspel, dhr Jerke de 

   Vries 

19 jan 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina 

   Slot 

22 jan 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Annigje de 

   Jong-Idzinga 

28 jan 19.00 uur Westwoud, PKN Kerk,

   oecumenische viering 

03 feb 19.00 uur Hoogkarspel, Meditatie-

   vesper, Ds Marina Slot 

05 feb 10.00 uur Westwoud, Ds Henri Frölich 

12 feb 10.00 uur Enkhuizen, Lutherse kerk, 

   Ds Marina Slot en Ds  

   Jantina de Ruiter,   

   m.m.v. Marcella Kiekens             

      

       

Zondag 15 januari 

Zondagmorgen 15 januari om 10.00 uur gaat de 

heer Jerke de Vries uit Alkmaar voor in de viering.  

 

Het wonder van Wittem (Column Ds Marina Slot) 

Vlak voor de grote kerstdrukte waren wij even een 

paar dagen in Limburg en bezochten de abdij van 

Wittem. De expositie van kerststallen stelde ons in 

staat om de prachtige, indrukwekkende bibliotheek 

te bekijken van dit immense klooster. 

Vanuit dit klooster is de missie en evangelisatie 

van Brazilië, Argentinië en Japan grondig          

aangepakt. En als je nu bedenkt dat er nog vijf  

broeders wonen in dit gigantische complex, is dat 

wel een enorme teruggang. 

De vieringen in het nieuwe kerkgebouw worden 

druk bezocht, een groot parkeerterrein vol auto’s 

en het was dringen bij de reserveringen voor de 

kerstnacht en kerstochtend vieringen. 

 

 

 

Een hele mooie abdijwin-

kel bevatte prachtige 

kaarten, kalenders en 

boeken, up to date theo-

logie, een lust voor het 

oog. 

Eén boekje viel me op omdat het als titel had het 

‘Jaar van de Barmhartigheid, tien verhalen als  

opstap.’ Ik heb het niet opgepakt, maar mijn             

gedachten  gingen er wel naar uit, omdat wij in 

2017 als thema voor de oecumenische vieringen in            

Westwoud de werken van Barmhartigheid hebben 

uitgekozen.  

Na een mooie ochtend van kijken in de oudere      

kapellen en kerken van het klooster, kwamen we 

thuis op ons logeeradres en wat een wonder!  

Dat kleine boekje over Barmhartigheid bevindt 

zich in de tas van mijn vrouw. Ik zeg nog: heb jij 

dat voor mij gekocht? Maar ze zegt: nee, ik heb        

alleen kaarten gekocht in de winkel. 

Ik kijk in het boekje en zie de inlegger met prijs er 

nog in zitten. 

Is dat nu geen wonder, ik heb een mooi boekje 

meegekregen en moet ik het nu wel of niet betalen? 

Want dit wonder kost wat! 

Ik wens u een wonderlijk mooi en gezond              

Nieuwjaar toe en veel Barmhartigheid die je zo 

maar toevalt. Ik heb ervaring! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

