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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   

28 jan 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina 

   Slot, m.m.v. koor Vocale  

   Kring Drechterland 

02 feb 19.00 uur Hoogkarspel, meditatie- 

Vesper, pastor Cor van der  

   Spek 

04 feb 10.00 uur Westwoud, St Martinus 

   Kerk, ds Marina Slot 

11 feb  10.00 uur Hoogkarspel, 

    Ds Henk Reefhuis 

18 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Jantine de  

   Ruiter,  

1e zondag 40-dagen tijd 

25 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot 

   m.m.v. Koor Echo, 

2de zondag 40-dagen tijd 

 
Komende zondag 

Zondagmorgen 28 januari om 10.00 uur is er een          

viering in de PKN Kerk van Hoogkarspel. Voorganger 

is ds Marina Slot. Het gaat een hele feestelijke viering 

worden want we hebben een diamanten bruidspaar in 

ons midden!  

Muzikale medewerking wordt verleend door de Vocale 

Kring Drechterland.  

 
Meditatievesper 

Op vrijdag 2 februari wordt het feest van ‘Maria         

reiniging’ gevierd, de dag waarop de eerstgeboren zoon 

aan de priesters in de tempel moet worden voorgesteld. 

Wanneer Jezus wordt aangeboden in de tempel is daar 

Simeon aanwezig. Aan Simeon is beloofd dat hij niet 

zal sterven voordat hij de Messias heeft gezien. Wan-

neer hij Jezus ziet zingt hij een lied: Nu heer, laat uw 

dienaar in vrede gaan”. Nu kan Simeon sterven. 

De thematiek van de meditatie echter gaat over 

‘schaamte en schroom’ waarin mensen terecht komen, 

die hen overvalt en waardoor zij zich in hun  

kwetsbaarheid bloot geven. Aldus de schrijver en    

dichter Cornelis Verhoeven. Over schroom zegt hij o.a.:  
 

 

‘schroom is een tamelijk subtiel gevoel voor de                

hachelijkheid van menselijke contacten’.  

U bent van harte welkom!      (pastor Cor van der Spek) 

 

 Vieren wat er te vieren valt (Column ds Marina Slot) 

We hebben dit jaar een diamanten bruidspaar in onze 

kerk: Jan Piet en Trien Compas-Brander zijn 60 jaar 

getrouwd met elkaar en willen dat met ons vieren in de 

protestantse kerk. 

Natuurlijk hebben ze een mooi feest met kinderen en 

kleinkinderen, maar als gemeenschap, die om hen heen 

staat bij lief en leed, willen we hen graag in het        

zonnetje zetten. Dus in de viering van zondag                  

28 januari komt niet alleen het koor de Vocale Kring                 

Drechterland zingen, maar hebben we ook twee lieve 

mensen die we willen eren met aandacht en liefde. 

In de afgelopen jaren hebben we gebouwd aan de           

verbondenheid en de gemeenschap in onze kerk op het 

Raadhuisplein. 

We hebben gezegd en uitgestraald dat iedereen welkom 

is in onze vieringen en ook bij dans, film en toneel. Ook 

wordt er één keer in de maand lekker gekookt in onze 

herberg voor wie mee wil eten en voor vrijwilligers in 

onze samenleving om hen te bedanken voor al hun          

liefdewerk. 

Dat bouwen aan gemeenschap doe je door het leven    

samen te delen met zorg en verdriet, met rouw en trouw 

en daar hebben we allemaal weet van. 

We hebben gelukkig veel gasten gehad, mensen die 

nooit in een kerk komen, maar zich bij ons welkom       

voelen.  

Dat is ook eigenlijk de diepere betekenis van wat ‘kerk’ 

moet zijn: dat je welkom bent, dat er liefde woont in dat 

huis van God en mensen en dat je geaccepteerd en     

gerespecteerd wordt zoals je bent. 

Omdat er dikwijls genoeg verdriet gedeeld moet worden 

in ons leven, hebben we nu het motto dat we ‘Vieren 

wat er te vieren valt’. 

Dus als je benieuwd bent of met Jan Piet en Trien wilt 

vieren dat ze 60 jaar bij elkaar zijn, of tot de fanclub 

van de VKD behoort, kom dan a.s. zondagmorgen om 

10.00 uur naar het Raadhuisplein 24. 

Beleef wat kerk anno 2018 inhoudt. Je bent van harte 

welkom! 

Met vriendelijke groeten 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

 

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

