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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   

14 mei 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, m.m.v. De Kleine  

                                    Cantorij 

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 

 

Zondag 14 mei 

Zondagmorgen 14 mei om 10.00 uur gaat                

Ds Marina Slot voor in de PKN kerk van            

Hoogkarspel. Voces Féminé verleent muzikale 

medewerking. Voces Féminé is een zanggroepje 

van drie personen, bestaande uit Manny de Greeuw 

(alt), Toos Maatjens (sopraan) en Renee Campfens                 

(organiste). Komt u ook? 

 

Ziekentriduum Zwaag     

Op 16, 17 en 18 mei vindt het ziekentriduum plaats 

in de Martinuskerk van Zwaag. Dit zijn drie dagen 

vol warmte, liefde en saamhorigheid voor elkaar. 

Dat is waar het bij het ziekentriduum om draait.  

Uit veel plaatsen van oostelijk Westfriesland        

worden belangstellenden naar de Martinuskerk in 

Zwaag gebracht waar zij getrakteerd worden op 

een religieus en ontspannen programma. Naast de 

verzorging en aandacht die er voor de gasten is van 

de vele vrijwilligers die in de kerk werkzaam zijn,  

wordt er door een andere groep vrijwilligers voor  

de inwendige mens van de gasten gezorgd.  

Woensdagmorgen 17 mei om 10.00 uur gaan                 

Ds Marina Slot en Pastor Eugene Jongerden in de 

viering voor. Het Instuifkoor o.l.v. Ellen     

Krieckaert laat de gasten genieten van hun mooie 

liederen. 

Ook als u niet ziek bent en onafhankelijk van wat 

of waarin u gelooft, bent u van harte welkom. 

Heeft u behoefte aan of interesse in een ontspannen 

programma, een luisterend oor, een hapje en een 

drankje, geef u dan op bij Karin van ‘t Klooster,        

telefoon: 0229-240857.  

 
Voorjaarslied 

 

Neem mij mee 

 

op de vleugels 

 

van de dageraad 

 

die aarzelend 

 

de morgen kleurt 

 

mijn jas 

 

van winter 

 

leg ik af 

 

   het lied 

 

van de lente 

 

juicht in mijn hart 

 

als de morgen 

 

die ontwaakt 

 

uit een deken 

 

van mist 

 

eindelijk voorjaar 
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