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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   

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 08.40 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 

16 apr 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, Paasviering, m.m.v. 

   Marleen Kunst en Mieneke 

   Boots: zang en gitaar 
 

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 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 het 

thema ‘Sterk en Dapper’. 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). 

  
 Lenteboeket (Column Ds Marina Slot) 

Ik zit in mijn werkkamer vlak achter de oude Westfriese 

Omringdijk te werken. Onze buren en Marleen hebben 

van de voorzijde van de dijk een soort Keukenhof               

gemaakt door alle bolletjes in de grond te stoppen die 

je maar kunt bedenken in deze tijd. Sneeuwklokken,             

krokussen, witte narcissen, gele narcissen, roze           

hyacinten en blauwe hyacinten, blauwe druifjes etc. 

Daarbij staat er nog een prachtige forsythiastruik te 

bloeien. 

Dus we hebben een prachtig uitzicht en ik helemaal. 

Net als ik even opkijk komen er twee meisjes langs. De 

een staat wat verlegen te kijken, de ander heeft al het 

begin van een prachtig lenteboeket in de hand. Ze gaat 

daadkrachtig verder met plukken in ons tuintje. 

Met zorg kiest ze de verschillende bloemen uit voor 

haar ruiker. 

Ik veer op om haar te vertellen dat dát toch niet te         

bedoeling is van dit mooie dijkje. Maar ga dan weer 

even zo snel zitten, wat zal ik haar plezier bederven. 

Ik zie dat ze met zorg bezig is, hier een bloempje, daar 

een en het geheel maakt geen inbreuk op onze               

bloemenweelde.  

Ik kan mij nog herinneren dat ik ook zo iets wilde doen, 

maar nooit durfde omdat er dan altijd wel iemand de 

deur uitstoof om mij terecht te wijzen. 

Ik blijf zitten en geniet van het gezicht, een meisje dat 

aan het bloemen plukken is, voor wie zou het zijn?    

Voor haar moeder of haar vader, voor haar zieke oma 

of opa, je kunt er allerlei fantasieën op los laten.  

Het is een mooi boeket geworden en ze stapt er blijd 

mee weg. 

Wat heerlijk dat zij wel durfde te doen wat ze wilde: een 

mooi boeket maken voor iemand van wie ze houdt. 

Mooi lenteweer en geniet van alle bloemen! 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

