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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   

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 kerstzangviering 

Zondagmorgen 17 december om 11.00 uur is 

een kerstzangviering in de PKN kerk van 

Hoogkarspel. De viering is voorbereid door de 

kerkenraad. Het thema is: Kwetsbaar als een Kind. 

Ds Marina Slot vertelt voor de kinderen een 

kerstgedicht, we zingen samen kerstliederen en er 

worden gedichten en een kerstverhaal voorgelezen. 

Het gelegenheidskoor o.l.v. Tineke Broers zal een       

aantal mooie kerstliederen zingen o.a. Machet die Tore 

Weit van G.P. Telemann en een Christmas Lullaby van 

John Rutter. 

U bent van harte welkom!  

 
Op weg naar Kerst (Column Ds Marina Slot) 

Wat zijn er toch verschillende tijden zo voor de kerst, je 
kunt er feestelijk naar toe leven in alle rust, nadenken 

over wie je wilt uitnodigen, over de menu’s prakkiseren  

en dan weten wat je wilt. Maar het leven loopt soms  

 

heel anders dan je van plan was. 
Deze week, na een prachtig afscheid van 27 jaar als 
Duifvoorganger, dat plaats vond met een geweldige  

viering en allemaal lieve mensen, zeiden we op         
maandagmorgen tegen elkaar: het wordt een  lekkere, 

rustige, ruime week. Je hebt echt tijd om de Kerst goed 

voor te bereiden, zei mijn vrouw. 
’s Avonds gingen we uit eten met de kinderen, want mijn 

pleegdochter die een paar maanden in Nederland was, 

ging de volgende dag naar Australië om daar te         
werken en weer verder te reizen naar Nieuw-Zeeland en 

Azië. Na een heerlijke sushimaaltijd in Amsterdam, 
kreeg ik telefoontjes en appjes dat Gerda Veerman was 

overleden die middag. Wat een verdriet en opluchting 

tegelijk, want ze was zo ziek de afgelopen tijd. Dan gaat 
de week opeens anders dan je denkt en dat terwijl ik al 

meerdere bezoeken had gepland aan mensen die aan 
het laatste eindje van hun leven bezig zijn.  

De volgende dag vroeg naar Schiphol om Marjoleine 

uit te zwaaien en dan gauw naar Hoogkarspel naar de 
familie. Wat heerlijk om dan in een liefdevol huis te             

komen met Freek en de kinderen die allemaal op hun  
eigen manier bezig zijn om afscheid te nemen en een 

mooi afscheid voor te bereiden. Ik mag spreken op het 

afscheid en ook bidden voor dat lieve kind van God, zij 
die altijd zo actief was in en betrokken op het werk van 

onze kerken in Westwoud en Hoogkarspel.  
Dan zie je hoe anderen de kerst ingaan, met verlies, 

verdriet, met missen en alleen zijn. En weer anderen 

ook bezig met de dood, met hun eigen afscheid en met 
een groot verlangen om deze aarde te verlaten. 

Dan aan het eind van de week de uitvaart van Gerda en 
op dezelfde dag het Kerstdiner van de Herberg.  

Verdriet en vreugde, van alles was er veel in deze ene 

week. En zeker in het gezin van één van onze geliefde                  

gemeenteleden die een zware operatie heeft ondergaan 

met complicaties.  
We denken aan en bidden voor al die lieve mensen wier 

feestdagen er heel anders uitzien dan verwacht.  

 
Wat zo lief was: ik hoorde dat mijn oude dame bij wie 

ik was, zo lekker gebabbeld had met haar buddy over 

‘de dominee en sinterklaas!’   
Daar word je toch weer vrolijk van…. 
 

Lieve groet en een mooi kerstfeest van Ds Marina. 
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