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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 

06 jan 19.00 uur Hoogkarspel 

                                    Meditatievesper, o.l.v.   

                                    Wilma van Ophem 

08 jan 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, na afloop van de             

   viering nieuwjaarsreceptie 

15 jan 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Jerke  

                                    de Vries 

19 jan 09.45 uur Hoogkarspel, Noorderland-  

                                    huis, Ds Marina Slot 

22 jan 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina  

                                    Slot 

28 jan 19.00 uur Westwoud, oecumenische  

                                    viering, R.K kerk,  

                                    Ds Marina Slot, m.m.v. 

                                    koor Eigenwijs 

03 feb 19.00 uur         Hoogkarspel,   

                                    Meditatievesper, Ds Marina                                           

                                    Slot 

05 feb 10.00 uur         Westwoud, Ds Henri Frölich 

 

 

Vrijdagavond 6 januari 2017 

Deze avond is er om 19.00 uur een meditatievesper 

o.l.v. Wilma van Ophem. Het thema is een  

terugblik op het oude jaar en een vooruitblik  op 

het nieuwe jaar. 

 

Zondagmorgen 8 januari 2017 

Zondagmorgen is er om 10.00 uur een viering in 

Hoogkarspel. Ds Marina Slot is de voorganger. 

De viering staat in het teken van het nieuwe jaar. 

Trees Kuin uit Andijk geeft met gitaar en zang 

muzikale medewerking aan de viering. Na afloop 

van de viering is er gelegenheid om elkaar, onder 

het genot van een kopje koffie/thee, nieuwjaar te 

wensen. Koster Margreet zorgt voor een  

toepasselijke traktatie hierbij. 

 

 

Samenzang op 5 januari 

Voor de mensen die de Rotonde al op woensdag in 

de brievenbus hebben nog een laatste herinnering  

voor de zangmorgen 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). 

 

 

                   Gij God 

            blijft ons aanzien, 

            en geeft ook ons 

            nieuwe ogen 

            om onszelf en elkaar, 

            om heel de wereld 

            nieuw te zien, 

            te herzien 

            als uw schepping. 

 

            Opstaan kunnen wij, 

            onze koers verleggen 

            naar een nieuwe horizon. 

            Dat wij niet vastroesten 

            in onze eigen waarheden, 

            in ons eigen gelijk, 

            niet enkel vervuld 

            van het schoonvegen 

            van ons eigen pad, 

            maar elkaar zien 

            met uw blik, 

            het licht van uw ogen.(Sytze de Vries) 

 
            Wij wensen u een voorspoedig 2017 
                       Loes Siedenburg en Tineke Hupkens 

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


 

                                        

          
 

 
                  
 

 

 

 

 
 


