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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   

10 sept 10.00 uur Hoogkarspel,  Ds Marina 

   Slot en Pastor Mariet Vet, 

   Oecumenische Zieken-                      

   zondag  

16 sep 19.00 uur Hoogkarspel, St Laurentius

   kerk, Vredesviering, Pastor 

   Co Kuin en Ds Marina Slot 

24 sep 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Tineke van 

   Lente 

01 okt 10.00 uur Westwoud, Pastor Ton                       

   Heijboer  

08 okt 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Piet 

   Meijer  

 

Ziekenzondag 

Zondagmorgen 10 september om 10.00 uur vieren 

we de jaarlijkse ziekenzondag. Deze oecumenische 

viering wordt voorbereid in samenwerking met de 

dames van de Zonnebloem.  

De nationale ziekendag is bedoeld voor mensen die 

wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De 

dames van de Zonnebloem bezoeken regelmatig 

deze mensen. Voor de zieke mens zijn deze         

bezoeken vaak een lichtpuntje, de dames doen dit 

vanuit hun hart. Het thema van deze viering is dan 

ook Aandenken vanuit je hart. De lezing van deze 

morgen is uit Marcus 2: Een zieke man komt bij 

Jezus. Deze zieke wordt gedragen door vier          

vrienden. Maar door de drukte konden ze hem niet 

bij Jezus brengen. Daarom maakten ze een gat in 

het dak, precies boven Jezus. Ze lieten hun zieke 

vriend op zijn draagbed naar beneden zakken. Dan 

verricht Jezus een wonder. Hij zei tegen de zieke 

man: ‘Sta op, pak je draagbed op, en loop naar 

huis!’ De man stond op en liep weg. De mensen 

waren diep onder de indruk. 

Voorgangers in deze viering zijn: Ds Marina Slot 

en Pastor Mariet Vet. 

 

 

Gespreksgroep Vrouw en Geloof 

Vrijdagmorgen 8 september om 9.30 uur starten we 

met een nieuw seizoen Vrouw en Geloof. 

Deze gespreksgroep bestaat nu uit ca 12 vrouwen 

die een keer per maand, op de tweede                     

vrijdagmorgen van de maand,  bij elkaar komen in 

de Herberg van de PKN Kerk. De gespreksleider is 

Ds Marina Slot. 

We bespreken met elkaar een boek. Deze morgen 

beslissen we welk boek we dit seizoen gaan           

bespreken. Een voorstel is om het boek De Zeven        

Zuilen; gesprekken over God, geest en tijdgeest te 

gaan behandelen. 

Met elkaar hebben we op deze ochtenden vaak  

mooie en boeiende gesprekken, met respect voor 

ieders mening. 

Hebt u belangstelling? U bent van harte welkom! 

 

Op 8 september is het gesprek eenmalig in de         

consistorie van de PKN Kerk in Westwoud,              

Dr Nuijensstraat 24. 

 

Einde van de zomer 

 

De bloem is uitgebloeid 

De vlinder weggevlogen 

De laatse zonnenstralen 

Schijnen ingetogen 

Over het vlakke land 

 

Bomen waaien kaal en 

Het strand is verlaten 

Je hebt het niet in de gaten 

Maar de dagen worden kort 

De wind waait in vlagen 

 

En een wolk stort 

Regen neer 

De hitte is verdwenen 

Dit is de laatste keer 

Dat ik hier zit 

 

Met jou 
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