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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 jan 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Annigje de 

   Jong-Idzinga, m.m.v. Anima 

   Mea  

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   

12 feb 19.30 uur Westwoud, PKN Kerk,         

   Taizé viering 

                                  

Zondag 22 januari 

Zondagmorgen 22 januari om 10.00 uur is er een 

viering in de PKN kerk van Hoogkarspel.               

Voorganger is ds Annigje de Jong-Idzinga.                  

De a capella groep  

Anima Mea o.l.v.               

Margreet Drijver 

komt de viering 

muzikaal            

opluisteren. De 

groep bestaat uit 

vier   gelijkgestem-

de zielen: Jos en 

Wilma van Ophem 

en Margreet en Charles Drijver. Bij toeval (als dat 

bestaat) ontdekte het viertal dat hun stemmen 

‘kleurden’. Dit leidde ertoe dat het viertal in 2013 

besloot invulling te geven aan hun               har-

tenwens: a capella zingen vanuit een innerlijke be-

zieling. Anima Mea betekent Mijn Ziel.             

Hierdoor ‘geraakt’ hoopt de zanggroep, op eigen-                     

tijdse wijze en met veelal eigen teksten iets waar-

devols toe te voegen aan het verhaal van God en 

mensen. Het belooft een mooie viering te worden! 

 

Het eiland van geluk 

De gelukszoeker bereikte de kust. Vroeg in de        

ochtend ging hij het duin op. In het licht van de     

opgaande zon verscheen er een roodgouden eiland 

op het oppervlak van de zee. Terwijl de zon hoger 

klom werd het eiland langzaam goudgeel en       

goudwit. Terwijl de zon onderging werd het weer 

goudrood en verdween uit zicht toen de zon was 

verdwenen. De gelukszoeker dacht: als het geluk 

ergens te vinden is, dan op dat wonderlijke eiland 

van goud dat daar schittert in het water. De           

volgende dag voer hij in de richting van het eiland. 

Hoe ver hij ook ging, hij slaagde er niet in het           

eiland te bereiken. De gelukszoeker keerde terug.  

Hij weet nu dat je het eiland van geluk niet           

bereiken kunt. Maar je kunt er wel naar kijken. 

Sindsdien beklimt de gelukszoeker elke dag het 

duin en voelt zich dan toch even gelukkig.  
Stephan de Jong 

Eenvoudig 

Wij worden eenvoudig geboren 

en gaan eenvoudig dood. 

 

Veelvoudig gaat eenvoud verloren 

 

Maar wie haar kan behouden 

die wordt eenvoudig groot.           Hein Stufkens 

       

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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