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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   

21 dec 10.00 uur Noorderlandhuis, 

   oecumenische kerstviering,  

   Ds Marina Slot en Diaken 

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 

05 jan 19.00 uur Hoogkarspel, meditatie- 

vesper, Wilma van Ophem 

07 jan 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot, 

nieuwjaarsviering 

14 jan 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina  

Slot, m.m.v. Anna  

Manshanden op harp 

 

Oecumenische kerstviering Westwoud 

Zondagavond 24 december om 19.00 uur is er in 

Westwoud een oecumenische kerstviering die 

voorbereid is door jongeren. Suzan van Diepen en 

Rosemary Deken trekken mede de kar voor een   

gezellige en ook inspirerende viering voor               

iedereen. 

Een vrolijk groot kinderkoor en een ad hoc koor 

o.l.v. dirigente van Astrid Luiken luisteren de        

viering muzikaal op. 

De viering vindt plaats in de Martinuskerk van 

Westwoud. 

 

Kerstnachtdienst 

Zondagavond 24 december, Kerstnacht, is er om 

22.00 uur een viering in de PKN Kerk van             

Hoogkarspel.                                                              

 

Het thema van de viering is: ‘Kind ons geboren’. 

Ds Marina schrijft hierover het volgende:  

Kinderen zijn zo vaak het kind van de rekening 

van wat volwassenen aanrichten in deze wereld, 

Hoe kwetsbaar en afhankelijk  is een kind van             

ouders, verzorgers en de naaste omgeving. 

Wat is het fijn als een kind goed terecht komt, als 

het wiegje staat in een liefdevolle omgeving. Als 

het kind gewenst is en beschermd wordt. Ik ken  

ook zo veel andere situaties. Dan komt er een kind 

om de wereld te redden. Hoe is dat mogelijk? Is het 

niet elk jaar weer een sprookje waarin heel veel 

mensen even geloven. Als je een kind serieus neemt 

en de zorg en aandacht voor zo’n klein mensje je 

helemaal in beslag neemt, dan komt er vanzelf 

zachtheid en tederheid in het leven en die zachtheid 

komt als een wolk van liefde in de wereld, al die 

wolken bij elkaar maken een wereld die in vrede is. 

En dat dit nog niet zo is, geeft aan dat de we         

mensen zijn met onze beperkingen, met remmingen, 

met oud zeer, waardoor je minder open bent            

geworden. Dat macht en geld toch zo veel                   

aantrekkelijker zijn dan liefde, genade en                    

gerechtigheid.  

Elk jaar weer nodigt dat kerstkind in die stal ons 

uit om mee te doen aan het bouwen van leven in 

liefde, van een andere wereld. Zullen we het tegen 

de verdrukking in toch volhouden, nu en in het 

nieuwe jaar? Het leeft zoveel fijner voor ons zelf en 

de anderen om ons heen.  

 

Het koor Spiro Musica  uit Hoorn luistert deze 

kerstnachtviering muzikaal op. 

Na afloop van de viering drinken we een glaasje 

glühwein. 

U bent van harte welkom! 

 
 

 
Wij wensen u mooie feestdagen toe! 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

