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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   

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 

18 jan 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Luuk  

   van Loo 

21 jan 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Cees  

   van Lenten 

28 jan 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, m.m.v. koor Vocale  

   Kring Drechterland 

 

Meditatievesper 

Het nieuwe jaar starten we met een meditatievesper 

in de PKN Kerk op vrijdagavond 5 januari om 

19.00 uur. Wilma van Ophem leidt deze vesper.  

Het thema is: ‘Hoopvol het nieuwe jaar in’. 

 

Samenzang 

Vrijdagmorgen 5 januari is 

er van 10.00 uur tot 12.00 

uur een zangmorgen voor  

senioren in de Laurentius-

kerk.  

Het thema van deze morgen is Hoop. Het gemengd 

koor o.l.v. Gré Burgmeijer komt zingen.  

Vier solisten: Mieneke Verhoef, Marleen en Karin 

Kunst en Ronald Boeve verlenen ook muzikale 

medewerking. Na afloop is er koffie met wat         

lekkers. 

 

Nieuwjaarsviering 

Zondagmorgen 7 januari om 10.00 uur is er een 

nieuwjaarsviering in de PKN Kerk van Westwoud. 

Ds Marina Slot is de voorganger. Na de viering 

drinken we met elkaar koffie met wat lekkers.  

 

Theatervoorstelling van TOM 

Zondagmiddag 21 januari om 15.30 speelt de       

theatergroep Toneel op Maat (TOM) de            

voorstelling ‘C’est le ton qui fait la musique’.  

Theatergroep TOM wordt gevormd door zeven 

vrouwen met levenservaring en een ruime ervaring 

in de zorgsector. Theaterstuk en liedteksten zijn 

door hen zelf geschreven en geïnspireerd door 

werk- en privé-ervaringen.  

De speelsters heten u welkom als gast in restaurant 

TOM van een verzorgingshuis. Hoe verdraagzaam 

zijn de ouderen onderling? En hoe tolerant is het  

personeel? Na afloop weet u het zeker: het is de 

toon die de muziek maakt! 

De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is 

welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarswens 

365 nieuwe dagen om te dromen 

te gaan en te komen 

te ontvangen en te geven 

en tussenin: 

gelukkig en gezond te leven 

 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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