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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 

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 

03 mrt 19.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, Wereldgebedsdag 

05 mrt 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot, 

   1e zondag 40-dagentijd 

12 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Louise 

   Kooiman,   

   2de zondag 40- dagentijd 

 

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen 16 

februari om 9.45 uur is 

er een viering in het 

Noorderlandhuis. Ds 

Annigje de Jong-Idzinga 

is de voorganger. Het 

thema is: Over Zaaien 

en Oogsten.  
 

Zondag 19 februari 

Zondagmorgen 19 februari is er om 10.00 uur een 

viering in de PKN kerk van Hoogkarspel. Pastor 

Ton Heijboer is de voorganger. 

 

Lezing over iconen 

Donderdagavond 2 maart om 

19.30 uur komt dhr Paul Bren-

ninkmeijer in de PKN Kerk 

van Hoogkarspel een interes-

sante lezing geven over ico-

nen. Paul Brenninkmeijer is 

RK priester met emeritaat in 

het bisdom van Utrecht. Ico-

nen zijn fascinerend!          

 

Ze worden met een speciale techniek geschilderd, 

doorgaans op hout volgens vaste voorschriften en 

regels. U bent welkom!            

Toegang is gratis.  

 

Zonder liefde ben je nergens 

Al kon ik nog zozeer 

in prachtige preken 

mijn redes afsteken 

en wist wijze woorden op ieder gebied 

maar had de liefde niet 

dan was het toch meer 

wat trommelgekletter 

gezwets en geschetter 

had ik de liefde niet. 

 

Al blies ik trompet 

hoog van de toren 

al zong ik in koren 

de sterren van de hemel, het hoogste lied 

maar had de liefde niet 

dan klonk het toch net 

als toeters en bellen. 

Ik had niets te vertellen 

had ik de liefde niet. 

 

Zonder liefde ben ik nergens 

zonder jullie stel ik niets voor. 

Had ik jullie niet bij me 

dan ging ik er aan onderdoor. 

Want liefde is echt 

en liefde is aardig 

is open, oprecht 

en eerlijk, rechtvaardig. 

’t Is liefde die ziet 

hoe opnieuw te beginnen 

die ieder verdriet 

ook de dood kan overwinnen. 
    Karel Eykman 
 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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