
 

 

                                                     PROTESTANTSE  GEMEENTE 

 

Predikante: Ds Marina Slot: marinaslot@kpnmail.nl 

tel. (06) 22 55 94 44 

Op maandag en dinsdag niet bereikbaar, in noodgevallen contact 

opnemen met de scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601 

Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730, 

email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek 

Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel 

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of  0637229429 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

 

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 nov 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina  

   Slot, gedenken overledenen, 

   muzikale medewerking van 

   Bo de Myttenaere 

26 nov 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina  

   Slot, kunstviering, m.m.v.  

   Nellie Baas en kinderkoor  

   De Vrolijke Uilen  

01 dec 19.00 uur Hoogkarspel, Pastor Cor 

   van der Spek, meditatie- 

   vesper 

03 dec 10.00 uur Westwoud, pastor Willem 

   van Rumpt, 1e Advent 

10 dec 10.00 uur Hoogkarspel, Ds H.   

  Haandrikman 

17 dec 11.00 uur Hoogkarspel, Kerstzang-

  viering  
 

Komende zondag 

Zondagmorgen 19 november om 10.00 uur is er een 

viering in de PKN kerk van Hoogkarspel. Deze morgen 

gedenken we onze overleden gemeenteleden van het  

afgelopen kerkelijk jaar. Voorganger is Ds Marina Slot, 

Bo de Myttenaere speelt op de piano. 

 

Gemeentevergadering 

Op zondagmorgen 26 november is er na de viering een 

korte gemeentevergadering. De profielschets voor een 

nieuwe predikant wordt dan besproken. Ook gemeente-

leden uit Westwoud zijn hierbij van harte welkom! 

 

Vertelconcert ‘De Weg’ 

Zangeres-harpiste Ekatarina Levenstein komt haar        

persoonlijke verhaal vertellen en zingen over haar 

vlucht als tiener uit de voormalige Sovjet-Unie.  

De voorstelling is in de Laurentius kerk en begint om 

15.00 uur. Verdere informatie vindt u op de flyer in 

deze Rotonde. 

 

 

 

 

Genieten (Column Ds Marina Slot) 

Wat kennen wij mensen toch veel verschillende soorten 

van genieten. 

Op de markt, in het winkelcentrum en op elke plek waar 

veel mensen zijn, kijk ik mijn ogen uit. Als je in Hoorn 

naar het station loopt of op de loopbrug (bij slecht 

weer) zit er vaak een oudere man met het uiterlijk van 

een zigeuner met grote vreugde accordeon te spelen. De 

mensen die erlangs lopen, kunnen niet altijd de tijd       

nemen om te genieten van zijn mooie spel. Want te laat 

vertrokken, de trein moeten halen, een hoofd vol met 

werk dat eraan komt die dag, haastig en geen aandacht 

voor wat je tegen komt. Maar er blijven ook mensen 

staan. Ze luisteren en kijken naar de man, hij krijgt wat 

geld, een enkeling maakt een praatje. Ik bedank hem  

altijd, want ieder mens die muziek maakt in het      

openbaar, maakt mijn wereld mooier.  

Dan op het perron zit er een jonge vrouw met haar 

broodje op de bank, ze eet zelf en geeft brokjes aan de 

duiven. Ze zegt: ’ik kan niet alleen eten en hen niks         

geven’. Wij en nog een andere vrouw staan te genieten 

van dit mooie plaatje, want de duiven eten rustig uit 

haar hand. 

Als je echt durft te kijken naar de wereld om je heen, zie 

je zoveel moois onderweg, dat genieten niet zo moeilijk 

is.  

In de kerk zijn we al weer bezig met de voorbereidingen 

voor de kerst, het gelegenheidskoor repeteert met veel 

enthousiasme en elan en de zangers genieten van de 

mooie klanken en het fijne zingen.  

Iets moois instuderen is lekker voor jezelf en je doet er 

anderen een plezier mee. 

Kijk eens om je heen en besluit om mee te doen met de 

goede dingen van het leven, dat brengt je bij genieten 

van het kleine, het bijzondere en daar wordt het donker 

in je leven een stukje lichter van. Zeker weten uit         

ervaring! 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

