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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 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 

02 apr 10.00 uur Westwoud, Ds Hanneke 

   Borst,    

   5de zondag 40-dagentijd 

09 apr 10.00 uur Westwoud, RK Kerk,           

   Ds Marina Slot, Palmpasen 

 

Zondag 19 maart 

Op de 3de zondag in de 40-dagentijd is er een         

viering in Hoogkarspel. Ds Marina Slot is de voor-

ganger. Het Koor Echo uit Heerhugowaard                

verleent muzikale medewerking. We nemen deze 

zondag afscheid van ouderling-kerkrentmeester 

Rein Frima. De kerkenraad is verheugd u te             

kunnen meedelen dat de heer Sietze van Gosliga 

bevestigd zal worden in het ambt van                       

ouderling-kerkrentmeester. Hij zal het penning-

meesterschap van het college van kerkrentmeesters 

op zich nemen. 

 

Poëzieviering 26 maart 

Deze zondagmorgen is Ds Marina Slot onze        

voorganger. De viering staat in het teken van        

poëzie.  

Als u een gedicht heeft dat u aanspreekt, wordt u 

van harte uitgenodigd dit in de viering voor te               

lezen. Woensdagmiddag 22 maart om 15.30 uur        

bereiden we deze viering in de Herberg voor. Bent 

u niet in de gelegenheid om naar dit voorbereidend 

gesprek te komen dan kunt u contact opnemen met  

 

Ds Marina Slot om even te overleggen welk                

gedicht u wilt voorlezen. U kunt hiervoor ook       

contact opnemen met Tineke Hupkens (tel. 

753817) of Loes Siedenburg (tel. 562601).                                     

De jonge talentvolle pianist Bo de Myttenaere laat 

ons tijdens de viering genieten van zijn mooie       

pianospel.  

 

Sobere maaltijd 

De jaarlijkse sobere maaltijd in de 40-dagentijd 

vindt plaats op woensdagavond 5 april om               

17.30 uur  in de Laurentiuskerk. Voor deelname 

kunt u contact opnemen met Monique Buurman 

(tel. 563701) of met Annie Bouman (tel. 561470). 

 

Passion Hoogkarspel 

Zaterdagavond 8 april om 19.00 uur zal in de         

Laurentiuskerk de Passion Hoogkarspel worden             

uitgevoerd. Deze uitvoering van de Passion is een 

initiatief van de beide kerken. Zeven koren uit onze 

dorpsgemeenschap verlenen hieraan hun              

medewerking.    

 

Seidermaaltijd 

Zoals gebruikelijk vieren wij op Witte Donderdag 

13 april het Seidermaal, een herinnering aan be-

vrijding en gemeenschap. We gebruiken de rituele 

gerechten van het Joodse Seidermaal. We zingen 

en praten met elkaar over een thema wat ons aan 

het hart ligt. De maaltijd begint om 17.30 uur. 

Voor deze maaltijd kunt u zich t/m 9 april opgeven 

bij Tineke Hupkens (tel. 753817) of bij                        

Loes Siedenburg (tel. 562601). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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