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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 

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 

16 feb 09.45 uur Noorderlandhuis,                   

   Ds Annigje de Jong-Idzinga 

19 feb 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Ton 

   Heijboer 

 

Oecumenische Viering 

Zaterdagavond 28 januari is er om 19.00 uur een 

oecumenische viering in de PKN Kerk van           

Westwoud. Dit is de eerste viering uit een serie van 

vier over de werken van barmhartigheid. Het thema 

van deze zaterdagavond is honger, dorst en kou.  

Er komen verhalen uit de praktijk en een korte 

overweging van Ds Marina. Het koor Eigenwijs 

verleent muzikale medewerking.  

U bent van harte welkom! 

 

Trots en blij (Column Ds Marina Slot) 

Vorige week was ik zomaar even op tv, bij Noord-

Hollandse Buurten van RTV Noord-Holland.         

Omdat ze in ons buurtje in Oud Hoorn              

langskwamen en daar ook o.a. een dominee met 

haar vrouw hadden gespot. En tot mijn verbazing 

en blijdschap kreeg ik de leukste reacties:                  

blije reacties van bewoners van het                         

Noorderlandhuis tijdens de viering van vorige 

week donderdag, een telefoontje van een                     

gemeentelid, een lid van de RK kerk op                    

het parkeerterrein in Hoogkarspel, appjes en         

 

reacties op Facebook van collega’s, oud-collega’s,              

gemeenteleden en parochianen uit Westwoud en 

Hoogkarspel. 

Trots en blij dat hun dominee, de dominee van het 

dorp, zo mooi gefilmd is. 

Dat roept dankbaarheid op bij mij, ik voel me           

onderdeel van het grotere geheel van de kerken en 

de dorpen….. 

En ik voel ook dat ik bezig mag zijn met de liefde 

van God en dat mensen er wat aan hebben in hun 

dagelijks leven. Niet alleen jullie zijn trots en blij, 

maar ik ook.  

Trots op de mensen in het dorp, op de bijzondere 

en inspirerende gesprekken, activiteiten en         

(oecumenische) vieringen, op wat we allemaal 

hebben bereikt met elkaar in de afgelopen jaren. 

De verbinding die er weer is en de gemeenschap 

die zichtbaar en voelbaar is. 

Een van mijn collega’s noemde dat wij toch wel 

een hechte gemeenschap zijn, en dat doet goed, 

heel goed. Bedankt! Allemaal!  

 

Naschrift bij de vorige column ‘Het wonder van 

Wittem’ 

Ik heb aan de kloosterboekhandel  mijn vorige         

column gestuurd met de vraag of ik het boekje over 

de werken van Barmhartigheid kon betalen.                    

Als antwoord kreeg ik onderstaande mail terug: 

 

‘Beste Marina! 

Dank voor dit mooie verhaal! 

Er zijn nog eerlijke mensen in deze wereld en dit is  

inderdaad een wonderlijk verhaal. U komt             

ongetwijfeld nog eens in Wittem . Dan komt het wel 

goed. Voor nu schenk ik U dit boekje en hoop dat 

U nog lang door mag gaan met uw goede en                 

belangrijke werk!                                                         

Met veel groeten, G. Prickaerts’ 
 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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