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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       

23 juli 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot 

29 juli 19.00 uur Westwoud, pastorietuin RK 

   Kerk, Ds Marina Slot en de 

   oecumenische werkgroep 

06 aug 10.00 uur Westwoud,            

   mevrouw Carla Frederiks 

13 aug 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot 

17 aug 10.00 uur Noorderlandhuis, Ds Marina 

   Slot 

20 aug 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Luuk van 

   Loo 

27 aug 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot 

03 sept 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot, 

   Startzondag 

 

Zondag 23 juli 

Zondagmorgen 23 juli om 10.00 uur  is Ds Marina 

Slot voorganger in de viering in de PKN kerk van 

Hoogkarspel. 

 

Buitenviering in Westwoud 

Zaterdagavond 29 juli om 19.00 uur is er bij goed 

weer een buitenviering in de pastorietuin naast de 

RK Kerk van Westwoud. Bij slecht weer wordt de 

viering in de RK kerk gehouden. 

 

Startzondag 

De eerste viering van het nieuwe seizoen wordt een 

feestelijke Startzondag op 3 september in de PKN 

kerk van Westwoud. Er zijn festiviteiten na de        

viering. Voor de kinderen komt Simon Ballon. 

In het eerste  nummer van de Rotonde na de            

vakantie krijgt u meer informatie hierover.  

 

 

 

 

Programmaboekje 

In de vakantie werken we aan een 

nieuw programma voor het seizoen 

2017-2018. Dit programma staat 

straks te lezen op onze website en 

het verschijnt ook in een klein 

boekje. Dit boekje wordt rondge-

bracht samen met het        eerste 

nummer van het Klankbord na de 

vakantie.  

De activiteiten van onze kerk staan open voor 

iedereen! 

 

Durven wachten 

Tijd is in onze maatschappij 

vooral kloktijd geworden: tijd 

die je kunt meten. Tijd waar 

we te weinig van denken te 

hebben, tijd die gevuld moet 

worden, waarin we steeds meer moeten doen in een 

steeds sneller tempo. Dat zorgt niet alleen voor 

stress, maar is durven en mogen wachten (en rust 

nemen, niets doen, mijmeren) in de weg gaan          

zitten. Juist wachten ‘geeft de tijd en neemt de 

tijd’, zegt filosofe Joke Hermsen, en zorgt ervoor 

dat we de tijd anders beleven, buiten de klok om.  

Wachten kan je in een staat brengen van aandacht 

voor wat er nog niet is, voor het onbekende,                  

onverwachte. En dat is nodig om iets nieuws te 

kunnen verzinnen, om creatief te kunnen zijn.  
(Open Deur juli augustus 2017) 

 

Geduld is niet alleen de 

mogelijkheid om te wachten – 

het is hoe we ons gedragen, 

terwijl we wachten.  
(Joyce Meyer) 

 

 

 

 

 

Wij wensen u een mooie zomer toe! 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

