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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   

04 mei 19.00 uur Hoogkarspel,   

   Dodenherdenking 

04 mei 19.00 uur Westwoud,   

   Dodenherdenking 

07 mei 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot 

14 mei 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, m.m.v. Voces Féminé 

17 mei 10.00 uur Zwaag, oecumenische          

   viering ziekentriduüm,

   pastoor Eugène Jongerden 

   en Ds Marina Slot 

18 mei 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina 

   Slot 

21 mei 10.00 uur Hoogkarspel,   

   Ds Henri Frölich 

28 mei   Geen viering! 

28 mei 19.30 uur Hoorn, Koepelkerk,          

   Taizé-viering 

02 juni 19.00 uur Hoogkarspel,               

   meditatievesper, Wilma van 

   Ophem 

04 juni 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot 

 

Dodenherdenking 

Donderdagavond 4 mei om 19.00 uur herdenken de 

gezamenlijke kerken en de gemeente de        

slachtoffers door oorlog, geweld overal in de         

wereld. Ook herdenken we de slachtoffers die bij 

vredesacties door geweld omkwamen.                   

De bijeenkomst is in de protestantse kerk.  

Het thema dit jaar is: ‘herdenken door verhalen te 

vertellen’. Er zullen bijdragen zijn van kinderen 

van de basisscholen.  De pianist Bo de Myttenaere 

verleent muzikale medewerking. 

Na deze bijeenkomst lopen we de stille tocht naar 

het monument op de hoek Julianastraat -           

Kranenburglaan. 

 

 

 
als wij dan toch (4 mei 2017) 

als wij dan toch 

vandaag stilstaan 

bij de velen die vielen 

door oorlog en terreur 

door aanslag en geweld 

in de jaren 

net of lang geleden 

laten wij dan ook 

even maar 

naar onszelf kijken 

opdat wij zien 

hoe onverdraagzaam 

jegens anders zijn 

wij onszelf gedragen 

 

als wij dan toch 

vandaag stilstaan 

bij de velen die vielen 

om ons te geven 

wat hen toekomst benam 

laten wij dan morgen 

niet vergeten zijn 

wat wij vandaag herdenken 

laten wij dan ook 

niet even maar 

in dit moment van stilte 

maar elke dag opnieuw 

ons dat herinneren 

wat vandaag ons bezint! 

 

Zondag 7 mei 

Zondagmorgen 7 mei om 10 uur gaat Ds Marina 

Slot voor in de viering in de PKN Kerk van        

Westwoud. 

 

Herbergmaaltijd 
Vrijdagavond 19 mei is er weer om 18.00 uur een 

maaltijd in de herberg van de kerk in Hoogkarspel. 

Het thema van deze maaltijd is: Eten in de Bijbel.  

Deze maaltijd staat open voor iedereen! U kunt  

zich opgeven bij Tineke Hupkens (T. 753817 of                                           

e-mail: tinekehupkens@gmail.com). 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

