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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   

13 apr 17.30 uur Hoogkarspel, Witte 

    Donderdag, Seiderviering 

   m.m.v. Anima Mea 
14 apr 19.30 uur Westwoud, RK kerk, Goede 

   Vrijdag, Ds Marina Slot 

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 

23 apr 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Siep 

   Rienstra, Theaterviering 

   Bartiméus 

29 apr 19.00 uur Westwoud, RK Kerk,           

   oecumenische viering 

Seidermaaltijd 

Donderdagavond om 17.30 uur gaan we met elkaar 

aan tafel in de PKN kerk om het Seidermaal en het 

Heilig Avondmaal te vieren.  

 

Goede Vrijdag 

Op de avond van Goede Vrijdag is er om 19.30 uur 

een vesper in de RK kerk van Westwoud.              

Het thema is: ‘Vallen en Opstaan’. Er zijn          

bijdragen en teksten van jonge mensen uit              

Westwoud. Vanaf 19.00 uur is er inloop met          

koffie/thee. 

 

Zaterdag 15 april 

Zaterdagmorgen 15 april is er om 10.00 uur een 

oecumenische Paasviering in het Noorderlandhuis. 

Voorgangers  zijn Ds Marina Slot en Pastor Jules 

Post. Het Gemengd Koor o.l.v. Gré Burgmeijer 

verleent muzikale medewerking.  

 

 

 

Paasviering 

Eerste Paasdag, ’s morgens om 10.00 uur, vieren 

we de opstanding van Jezus. Het thema is              

‘Opstandig’. Marleen Kunst en Mieneke Boots 

komen mooie liederen zingen.  
 

Passion Hoogkarspel 2017 

De Laurentiuskerk was vorige week zaterdagavond 

bomvol. Veel mensen waren afgekomen op de       

uitvoering van Passion.  In een hedendaagse versie 

werden de laatste uren van Jezus verteld door         

pastor Jules en ds Marina. Dit werd afgewisseld 

met zang van zes kerkkoren. De techniek zette de 

voorstelling op een bijzondere wijze in het licht. 

Veel mensen waren ontroerd om het verhaal op     

deze manier uitgebeeld te zien. Ds Marina sloot de 

voorstelling af met een zeer ingrijpend verhaal 

over Abdul uit Syrië die 23 familieleden tijdens de 

laatste gifgasaanval ten grave moest dragen. Zijn 

tweeling van negen maanden heeft hij met zijn  

blote handen begraven bij zijn vrouw en broer. 

Ds Marina eindigde met de woorden dat het lijden 

van mensen ons nu nog steeds aan het hart gaat.  

Dát is de liefde die Jezus heeft gebracht in de         

wereld. Liefde voor hen die lijden, voor hen die 

onze hulp en steun nodig hebben.                               

De liefde is sterker dan de dood! 

 

Zegen 

God zegene de aarde onder uw voeten. 

Hij zegene de weg waarop u gaat. 

Hij zegene wat uw verlangen zoekt. 

Hij die in eeuwigheid is, zegene uw rust. 

Zijn zegen voor datgene waarop uw geest zich 

richt. 

Zijn zegen voor datgene waarheen uw liefde gaat. 

Zijn zegen voor datgene waarop uw hoop zich stelt. 

De Koning der Koningen zegene ons. 
Ds Fred Omvlee 

 

 
Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

