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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   

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 

03 nov 19.00 uur Hoogkarspel, meditatievesper, 

  Wilma van Ophem 

05 nov 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot, 

12 nov 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Louise  

  Kooiman 

 

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen 19 oktober om 09.45 uur is er eer 

een viering in het Noorderlandhuis. Gast-voorganger is 

ds Hanneke Borst uit Enkhuizen.  

   

Komende zondag 

Zondagmorgen 22 oktober is er om 10.00 uur een         

viering in de PKN Kerk van Hoogkarspel. Ds Marina 

Slot is de voorganger. Het ensemble van Piet en Olga 

Duin zal de viering muzikaal komen opluisteren. We 

vieren ook met elkaar het Heilig Avondmaal.  

Wilma van Ophem zal deze morgen bevestigd worden 

in het ambt van diaken. 

Zij schrijft hieronder een uitnodiging: 

 

Lieve mensen, 

Een warme, betrokken gemeenschap, zo voelde het voor 

ons toen wij hier negen jaar geleden kwamen wonen. 

Ook als RK voelde dit als een warme deken bij het          

bezoeken aan de, toen nog genoemde, Hervormde kerk. 

Een warm contact was er eerder al met Dominee Ineke, 

die in Wervershoof af en toe al op bezoek kwam op de  

 

fiets, vanwege mijn schrijven. 

Hier eenmaal gesetteld, werd al gauw gevraagd om 

eens een meditatievesper te verzorgen. Ook zongen we 

met Schakels eigen thema's. Dominee Marina kwam als 

opvolger van dominee Ineke, die evenzo al gauw in ons 

hart gesloten werd. De vespers gingen gewoon door en 

het zingen werd voortgezet met Anima Mea, nadat 

Schakels ophield te bestaan. Eens per maand kosteren 

en spelen we mandoline tijdens de vieringt in het            

Noorderlandhuis. Een tekst, een gedicht, een lied, een 

eerste Tafelbezinning geschreven. Gastlid geworden.             

Meegedacht met het gestalte geven aan de levenkboom 

en de nieuwe inrichting. Zo groeiden we in de                

gemeenschap. 

En toen... vroeg Marianne Soorsma of ik ervoor voelde, 

haar te willen versterken in de diaconie. Verbazing               

tekende mijn gezicht. Mag dat dan? Diaken worden als 

Rooms Katholieke in de Protestantse gemeenschap?  

Ja, zo bleek al gauw. Ik mocht me gesteund weten. Dat 

gaf mij het vertrouwen om 'Ja' te zeggen.  

Intussen mocht ik al even 'proeven' en de bijzondere 

drie-eenheid ervaren met Marianne en Jaap. Samen met 

hen, wil ik me van harte inzetten voor deze bijzondere 

missie. Mensen op verschillende manieren nabij zijn en 

hen het (gods)vertrouwen geven, dat zij ertoe dóen! 

Waar ook ter wereld. 

 

Iedereen is van harte uitgenodigd in de PKN kerk, 

tijdens de viering aanstaande zondag 22 oktober om 

10.00 uur, om deze bevestiging bij te wonen. 

Welkom, Wilma van Ophem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

