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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    

 

10 dec 10.00 uur Hoogkarspel, Ds H.   

  Haandrikman 

17 dec 11.00 uur Hoogkarspel, Kerstzang-

  viering, m.m.v. de 

   kerkenraad en het 

   gelegenheidskoor 

20 dec 09.30 uur Westwoud, schoolviering, 

   PKN Kerk, Ds Marina Slot 

21 dec 10.00 uur Noorderlandhuis,  

   oecumenische kerstviering. 

  Ds Marina Slot en pastor 

  Jules Post 

24 dec 19.00 uur Westwoud, RK kerk,  

 kind-en jongerenkerstfeest,  

 Ds Marina Slot en de 

 oecumenische werkgroep 

24 dec 22.00 uur Hoogkarspel, Kerstnacht- 

   viering, Ds Marina Slot 

   m.m.v. koor Spiro Musica 

31 dec 19.00 uur Westwoud, PKN kerk,  

   oecumenische viering, 

   oecumenische werkgroep 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 10 december om 10.00 uur gaat       

Ds Henk Haandrikman uit Enkhuizen voor in de 

viering in de PKN kerk van Hoogkarspel.  

 

Kerstzangviering 

Zondagmorgen 17 december om 11.00 uur is er 

een kerstzangviering in de PKN kerk van  

Hoogkarspel. De viering is voorbereid door de  

kerkenraad. Het thema is: ‘Kwetsbaar als een 

kind’. Voor de kinderen vertelt Ds Marina Slot een 

kerstverhaal, we zingen samen kerstliederen en er        

worden gedichten en een kerstverhaal voorgelezen. 

Het gelegenheidskoor o.l.v. dirigente Tineke 

Broers zal een aantal mooie kerstliederen zingen.  

 

Kerstmaaltijd 

Vrijdag 8 december vindt de kerstmaaltijd in de 

herberg plaats. Velen hebben 

zich hiervoor voor opgegeven. 

U kunt zich dus hiervoor niet 

meer opgeven. De kookploeg 

heeft een mooi diner          

voorbereid. 

 

 

Blijde boodschap 

 

Toen je me zei hoe kostbaar ik was 

knapte de verstarring 

die zich als een pantser om mij heen had          

geformeerd 

laag na laag. 

 

Smeltwater, ijskoud nog 

valt kletterend naar beneden 

een beek waarin  zon en water dartelend 

dansen. 

 

Ik wist niet dat er zoveel lichtheid in mij was 

zoveel buitelend kind 

en stille verwondering. 

 

Vergeten, gewoon vergeten, terwijl ik het 

wist, 

maar nu pas, toen je het  zei was er 

 herinnering. 

 

Ik vroeg mezelf: waar was je al die tijd? 

Je was er steeds en toch ben je nieuw 

en niet eerder gezien, ongehoord. 

 

Ik geef me over aan jou die ik ben. 

Toen jij het zei kon het gebeuren 
Els de Clercq 

 

 

 

Met de vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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