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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 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 

16 mrt 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina 

   Slot 

19 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot,   

    3de zondag 40-dagentijd, 

   m.m.v. Koor Echo 

26 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, m.m.v. Bo de  

   Myttenaere op piano,                

   4de zondag 40-dagentijd 

 

Wereldgebedsdag 

Vrijdagavond 3 maart om 19.00 uur  vieren we in 

de PKN Kerk Wereldgebedsdag. Op deze dag 

wordt op de hele wereld aandacht besteed aan de 

Filippijnen. 

Het thema van de viering is ‘Eerlijk!?’.  

Er is zang, gebed, informatie, een beeldpresentatie, 

muziek, rituelen en een gezellige nazit met                  

gesprek. 

U bent van harte welkom! 

 

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.  

 

 

Zeg niet 

 

Zeg niet Vader 

als jij je niet als zoon gedraagt. 

Zeg niet Onze 

als je opgesloten zit in je egoïsme. 

Zeg niet Die in de hemelen zijt 

als je alleen maar aan aardse dingen denkt. 

Zeg niet Uw naam worde geheiligd 

als je alleen maar aan je eigen eer denkt. 

Zeg niet uw koninkrijk kome 

als je het verwart met materieel succes. 

Zeg niet Uw wil geschiede 

als je het niet accepteert wanneer je die niet           

bevalt. 

Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood 

als je je niet bekommert om wie armoede lijdt. 

Zeg niet vergeef ons onze schulden 

als je wrok  blijft koesteren jegens je naaste. 

Zeg niet Leid ons niet in verzoeking 

als jij jezelf eraan blootstelt. 

Zeg niet Verlos ons van de boze 

als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het 

goede. 

Zeg niet Amen 

als je de woorden van het Onze Vader niet serieus 

neemt. 

 
Auteur onbekend 

Tekst gevonden in een Franse kerk en vertaald in het  

Nederlands door Kees van Veen 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

