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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 

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 

26 feb 10.00 uur Hoogkarspel, Mevr. Carla 

   Frederiks 

 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 3 februari om 19.00 uur is er een 

meditatievesper in de PKN kerk van Hoogkarspel. 

Voorganger is ds Marina Slot. De vesper duurt  

ongeveer 40 minuten. Na afloop drinken we         

gezamenlijk koffie/thee. 

U bent van harte welkom! 

 

Zondag 5 februari 

Zondagmorgen 5 februari om 10.00 uur is er een 

viering in de PKN kerk van Westwoud.                      

De voorganger is ds Henri Frölich. Ds Frölich is 

part time predikant in Purmerend. Ook is hij          

voorzitter van de Vereniging van Vrijzinnige                

Protestanten in Noord-Holland. 

 

Zondag 12 februari 

Zondagmorgen 12 februari is er om 10.00 uur een 

gezamenlijke viering met de evangelisch-lutherse 

gemeente van Enkhuizen. Voorgangers zijn                       

ds Marina Slot en ds Jantina de Ruiter. Marcella 

Kiekens luistert de viering op met harpspel.               

De viering vindt plaats in de lutherse kerk aan de  

 

Breedstraat 42 in Enkhuizen.                                     

Voor vervoer kunt u contact opnemen met Johan 

Hupkens, tel. 753817 of 0637229429. 

 

Taizé-viering 

Zondagavond 12 februari om 19.30 uur is er een  

Taizé-viering in de PKN Kerk van Westwoud. 

Centraal in de viering staat: Icoon van de             

Vriendschap’. Zoals gebruikelijk heeft de viering 

een meditatief karakter. Taizé-liederen worden          

afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase 

van rust en bezinning in een hectische wereld. 

Ongeveer een week van tevoren worden op           

facebook de liederen gepubliceerd die gezongen 

gaan worden, zodat degene die dat wil, de liederen 

kan beluisteren en oefenen. Er is geen workshop 

meer op de zondagmiddag.  

De kerk is open vanaf 19.00 uur.  

 

Sacrale Dans 

De vier donderdagavonden 

Sacrale Dans staan           

gepland op 16 februari, 9 

maart, 23 maart en 6 april. 

We beginnen om 19.30 uur. 

De avond duurt tot 21.30 

uur. Marry Westerlaken 

leidt de avonden.  

We vragen een bijdrage van 5 euro per avond.  

 
Ik wil een mens van vrede worden 

Ik wil zo leven dat ook andere mensen leven kunnen – 

naast mij, ver van mij, na mij. 

Ik zoek het gesprek met wie anders denken. 

Ik denk na over de vragen die ze mij stellen. 

Ik wil zo leven dat ik niemand angst aanjaag. 

Ik bid erom, dat ik zelf niet aan angst ten onder ga. 

Ik zet mijn vermogens en kracht in voor een                

maatschappij waarin de mens de mens een helper is. 

Friedrich Schorlemmer 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

