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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   

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 

02 feb 19.00 uur Hoogkarspel, meditatie- 

vesper 

04 feb 10.00 uur Westwoud, St Martinus 

   Kerk, ds Marina Slot 

11 feb  10.00 uur Hoogkarspel, 

    Ds Henk Reefhuis 

 

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen om 09.45 uur is er een viering 

in het Noorderlandhuis. Ds Luuk van Loo is de 

voorganger. 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 21 januari om 10.00 uur is er een 

viering in de PKN Kerk van Hoogkarspel.  

Voorganger is de heer Kees van Lenten. 

 

Theatervoorstelling van TOM 

Zondagmiddag 21 januari om 15.30 speelt de       

theatergroep Toneel op Maat (TOM) in de PKN 

Kerk 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! 
 

Gesprek voor de zondag 

Woensdag 24 januari om 15.30 uur is er weer een 

voorbereidingsgesprek voor de zondag van                   

28 januari. Met elkaar praten we over het thema 

van die zondag Het thema wordt gekozen door          

ds Marina Slot, we zoeken hierbij passende                  

liederen uit. De bijeenkomsten worden als zeer 

waardevol ervaren.  

U bent van harte welkom! 

 

Kerken in Westwoud 

Vanwege renovatiewerkzaamheden in de                  

protestantse kerk van Westwoud zijn de vieringen 

vanaf 4 februari in de Martinuskerk van              

Westwoud.  

Tijdens de viering van 4 februari komt het             

muziekcombo van Nico Groot muzikale                   

medewerking verlenen.  

 
Vriendelijk licht 

Vriendelijk licht dat ons omstraalt 

als de warmte van de zomer; 

huis waarin wij willen wonen, 

licht dat ons tevoorschijn haalt. 

 

Vriendelijk licht dat ons verwarmt, 

in het midden van de winter, 

wijken doet de kille stilte  

die ons dodelijk verlamt. 

 

Vriendelijk licht dat ons omspeelt, 

zich ontvouwt in alle kleuren, 

mensen in een bont gebeuren 

hun gezicht en ziel hergeeft. 

 

Vriendelijk licht dat ons voorgoed 

aan elkander doet verschijnen,  

harten opent voor de kleinen, 

met Gods ogen kijken doet. 

(Henk Jongerius) 

 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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