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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   

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, Ds. K. van Mid- 

                                    dendorp-Sonneveld. 1e Ad 

                                    vent 

10 dec 10.00 uur Hoogkarspel, Ds H.   

  Haandrikman 

17 dec 11.00 uur Hoogkarspel, Kerstzang-

  viering, m.m.v. de 

   kerkenraad 

20 dec 09.30 uur Westwoud, schoolviering, 

   PKN Kerk 

  
 

Komende zondag 

Komende zondagmorgen om 10.00 uur is er een 

viering in de PKN kerk van Hoogkarspel. Deze 

viering staat in het teken van de kunst.  

Schilderes Nellie Baas uit Hoogkarspel komt 

vertellen over haar talent, hoe zij haar creativiteit 

tot uitdrukking brengt in mooie kunstwerken.  

Kinderkoor De Vrolijke Uilen uit Lutjebroek 

komt zingen. 
 

Gemeentevergadering 

Op zondagmorgen 26 november is er na de viering 

een korte gemeentevergadering. De profielschets 

voor een nieuwe predikant wordt dan besproken. 

Ook gemeenteleden uit Westwoud zijn hierbij van 

harte welkom! 
 

Vertelconcert ‘De Weg’ 

Zangeres-harpiste Ekaterina Levental komt 

zondagmiddag 26 november haar persoonlijke 

\verhaal vertellen en zingen over haar vlucht als t 

 

tiener uit de voormalige Sovjet-Unie.  

De beide kerken van Hoogkarspel bieden u dit 

mooie vertelconcert aan.  

De Weg van Ekaterina, die leidde van land naar 

land, toen zij en haar familie na het uiteenvallen 

van Sovjet-Unie niet in Oezbekistan konden 

blijven door oplaaiend anti-semitisme. 

In een sober decor met een landkaart en een koffer, 

vertelt en zingt Ekaterina over haar afkomst en hoe 

die van de ene op de andere dag bepalend werd in 

het alledaagse leven. Hoe zij op haar weg zocht 

naar het sprookje, zoals zij dat kende uit het 

theater. Gedreven door een onuitputtelijke 

veerkracht en hoop. Prachtige muziek illustreert in 

dit vertel-concert de emotionele kant van de vlucht. 

Een veelbewogen weg naar de toekomst. De Weg 

is een bijzonder verhaal, dat tegelijkertijd zeer 

herkenbaar is. 

De voorstelling is in de Laurentius kerk en begint 

om 15.00 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige 

bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! 

 

Op zondagmiddag 4 maart 2018 speelt 

Ekaterina ‘De Grens’. Deze voorstelling begint 

daar waar De Weg eindigt. Noteert u vast deze 

datum. 
 

je bent 

je bent gewoon je bent 

gewoon een mens dat is 

een warm en onontwarbaar wezen 

en toch kun je gebeuren als een wonder 

 

want ik heb je geroepen in mijn slaap 

ik riep je liefde 

 

door eigen honger 

in de eigen stem ontwaakt 

zag ik: ik heb je niet gedroomd 

hier ben je je bestaat 

 

ik heb je liefgehad 

dit is de nacht 

 

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


ik heb je lief, ik heb je niet bedacht     (Ellen Warmond) 

 


