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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   

24 sep 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Tineke van 

   Lente 

01 okt 10.00 uur Westwoud, Pastor Ton                       

   Heijboer 

06 okt 19.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina  

                           Slot, meditatievesper 

08 okt 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Piet 

   Meijer 

15 okt 10.00 uur Hoogkarspel, mevr. Ina  

   Broekhuizen-Slot,  

   Westfriese Viering 

19 okt 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Hanneke  

   Borst 

22 okt 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina Slot,  

  Oogstzondag, m.m.v. muziek- 

   ensemble Piet en Olga Duin,  

   Heilig Avondmaal 

28 okt 19.00 uur Westwoud, PKN Kerk, Pastor  

   Evers, Oecumenische Viering 

 

Viering komende zondag 

Zondagmorgen 24 september om 10.00 uur is er een 

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel.   

Voorganger is ds Tineke van Lente, predikante van de  

gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. 

 

Serie Sacrale Dans 

Donderdagavond 5 oktober om 19.30 uur start de eerste 

avond van de vier sacrale dansavonden. De volgende 

data zijn 19 oktober, 2 november en 30 november.  

De avonden staan onder leiding van Marry                   

Westerlaken uit Alkmaar.  

Sacraal dansen is een meditatieve manier van bewegen. 

Het is een dansen van eenvoudige, herhalende patronen 

op meditatieve muziek. Gedragen door het ritme van de 

muziek, de symboliek en de kracht van de kring die 

zich beweegt rond het midden, worden we geraakt in 

onze diepere lagen. 

Halverwege de avond drinken we thee met elkaar. De 

avond eindigt om 21.30 uur. We vragen een bijdrage 

van 5 euro. U bent van harte welkom, u hoeft geen lid 

van de kerk te zijn. Laat u verrassen! 

 

 Uit de Open Deur 

Het septembernummer van het tijdschrift de Open Deur 

heeft als thema Profeten.  

We lazen het volgende verhaaltje voor u: 

 

Waarom de profeet doorging 

Elke dag tussen, tussen twaalf en één was hij op het 

plein te vinden. Hij stond dan op een krukje en riep de 

mensen op te blijven geloven in de toekomst. De mensen 

noemden hem de profeet. Ze vonden hem eerst bijzon-

der, toen inspirerend, daarna raar en na een jaar of 

tien waren zij aan hem gewend en vonden hem heel       

gewoon. Niemand lette nog op hem. Als de profeet om 

een uur of één klaar was ging hij altijd een patatje        

halen bij de frietkraam op het plein. De dame die hem 

hielp vroeg hem op een dag: ‘denk je echt nog dat de 

mensen in jouw woorden gaan geloven?’ De profeet 

schudde het hoofd. ‘Vroeger sprak ik de mensen toe in 

de hoop dat zij in de toekomst zouden gaan geloven, nu 

doe ik het alleen nog om mijn eigen geloof in de            

toekomst niet te verliezen.’ 

 
Gebed 

God van het licht, 

we bidden voor een wereld vol beschadigde mensen, 

ontworteld, gewond door geweld, 

gevlucht en verdreven, zonder toekomst. 

Wijs ons samen de weg 

en verlos ons van het kwaad in ons hart en in onze wereld. 

 

God die mensen in het oog houdt, 

wij bidden voor wie eenzaam is 

en geen plek heeft om feest te vieren, 

voor wie verdrietig is en bang, 

of geraakt door de dood. 

Wees bij hen en droog alle tranen. 

Wilt U hen omarmen als mensen hen laten vallen. 

 

God van het begin, 

laat ons dromen van toekomst en leven, 

van uw rijk dat baan breekt, de wereld omgekeerd. 

Maak ons vredesdichters en liedjeszangers, 

kunstenaars en grappenmakers, 

mensen op weg naar een hemel op aarde. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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