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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   

02 apr 10.00 uur Westwoud, Ds Hanneke 

   Borst,    

   5de zondag 40-dagentijd 

06 apr   Geen meditatievesper! 

08 apr 20.30 uur Passion Hoogkarspel,          

   Laurentiuskerk, m.m.v. zes 

   kerkkoren 

09 apr 10.00 uur Westwoud, RK Kerk,           

   Ds Marina Slot, Palmpasen 

13 apr 09.00 uur Westwoud, Schoolviering  

   PKN Kerk, Ds Marina Slot

   en pastoor E. Jongerden 

13 apr 17.30 uur Hoogkarspel, Witte 

    Donderdag, Seiderviering 

14 apr 19.30 uur Westwoud, RK kerk, Goede 

   Vrijdag 

15 apr 10.00 uur Noorderlandhuis,  

   Oecumenische Paasviering 

15 apr 11.00 uur Hoorn, Koepelkerk,  

   Taizé-viering 

Zondag 2 april 

Zondagmorgen 2 april om 10.00 uur  is er een       

viering in de PKN Kerk van Westwoud.         

Voorganger is Ds Hanneke Borst uit Enkhuizen. 
 

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. 564427). 
 

Passion Hoogkarspel 

Zaterdagavond 8 april om 20.30 uur wordt Passion 

Hoogkarspel uitgevoerd in de Laurentiuskerk. Op 

een aansprekende manier zal deze avond het        

paasverhaal tot leven worden gebracht. Ds Marina 

Slot en Pastor Jules Post vertellen over de laatste  

 

 

uren van Jezus. Ze vertellen het in woorden van nu. 

Tijdens het verhaal brengen zes kerkkoren uit ons  

dorp met ca 175 zangers brengen hun mooiste 

nummers ten gehore. In Passion Hoogkarspel 

wordt live gesproken/gespeeld, gezongen en           

gemusiceerd. Toegang is gratis. 
 

Seidermaaltijd 

Zoals gebruikelijk vieren wij op Witte Donderdag 

13 april het Seidermaal in de kerkzaal van de PKN 

kerk. Deze maaltijd is een herinnering aan          

bevrijding en gemeenschap met de rituele               

gerechten van het Joodse Seidermaal. We zingen 

en praten met elkaar over een thema wat ons na aan 

het hart ligt. De zanggroep Anima Mea luistert de 

viering op met mooie zang. 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). 

 

Taizé-viering 

Zaterdag 15 april om 

11.00 uur verzorgt Taizé 

West-Friesland een me-

ditatieve viering met veel zang, stilte en korte in-

spirerende teksten in het stiltecentrum van de Koe-

pelkerk in Hoorn. Natuurlijk is er ook live        mu-

zikale begeleiding. 

Deze viering is de afsluiting van de                      

bezinningsestafette die de Hoornse RK parochie – 

evenals  voorgaande jaren – houdt van Goede   

Vrijdag tot en met Paaszaterdag. In estafettevorm        

vinden  bijeenkomsten plaats in het stiltecentrum. 

Elk met een eigen invulling. Verrassend en        

afwisselend, met verhalen, beelden, stilte en           

muziek. Na ieder onderwerp is er gelegenheid om 

na te praten of stil te zijn en daarna neemt de         

volgende het stokje over. 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

