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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   

15 okt 10.00 uur Hoogkarspel, mevr. Ina  

   Broekhuizen-Slot,  

   Westfriese Viering 

15 okt 19.00 uur Westwoud, Taizé-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  en de  

   oecumenische werkgroep,  

   oecumenische viering 

29 okt   Geen viering 

02 nov 19.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot,  

  RK Kerk,  oecumenische  

                          viering Allerzielen 

05 nov 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot, 

     

West-Friese viering 

Op zondag 15 oktober om 10.00 uur gaat Ina  

Broekhuizen-Slot voor in de PKN kerk van 

Hoogkarspel. Het thema is ‘Twei vrouwe’: Mart en  

Merie. 

Gebeden, liederen en de lezingen zijn allemaal in het  

dialect en zijn ook voor niet West-Friezen goed te  

volgen. Sopraan Tiny Irgolitsch uit Sijbekarspel zal de 

zang ondersteunen en ook solo zingen.  

Als voorbeeld een couplet uit het lied over de twee 

vrouwen, op de melodie van Komt nu met Zang van 

Zoete Tonen: 

Zien je ze staan, twei goeie vrouwe 

Zai weune samen in ien huis,  

hewwe geloof en ok vertrouwen 

Jezus die komt bai hullie thuis. 

Martha die staat derekt al paraat 

zai roert in soep en braai, 

de toid die vliegt verbaai. 

 

U bent van harte welkom! 

 

 

Sobere maaltijd 

In het kader van de wereldvoedseldag is er op 

26 oktober een gezamenlijke, eenvoudige maaltijd in de 

PKN kerk van Hoogkarspel. 

Om 17.30 uur is de kerk open en om 18.00 uur gaan we 

aan tafel. Neemt u een bord en lepel mee? 

U kunt zich opgeven bij Annie Bouman (T. 564427). 

Gre van ’t Hoff (T. 561204), Tineke Hupkens 

(T753817), Loes Siedenburg (T.562601). 
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Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

