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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   

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,  

m.m.v muziekcombo  

Kitchenware 

11 feb  10.00 uur Hoogkarspel, 

    Ds Henk Reefhuis 

15 feb 09.45 uur Noorderlandhuis,  

   ds Marina Slot 

17 feb 19.00 uur Westwoud, Martinus kerk

   oecumenische viering,  

m.m.v Koor Eigenwijs 

18 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Jantine de  

   Ruiter,  

18 feb 19.00 uur Hoorn, Koepelkerk, Taizé- 

   viering 

25 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot 

m.m.v. Koor Echo,             

 

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 Mes-

sias heeft gezien. Wanneer 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! 

De vesper begint om19.00 uur.  

 

Komende zondag 

Zondag 2 februari om 10.00 uur is er een viering in 

de RK Kerk van Westwoud. Het thema is  

‘opruiming’. Deze viering is in de Martinuskerk 

omdat de protestante kerk van Westwoud              

verbouwd wordt. 

Het combo Kitchenware verleent muzikale           

medewerking. Kitchenware is ontstaan aan de         

keukentafel van het klooster in Hoogkarspel.  

 

De herberg 

Afgelopen vrijdagavond hebben we met een        

twintigtal mensen genoten van een heerlijke          

maaltijd in de herberg van de protestantse             

kerk. We hebben gezellig gegeten aan een lange  

tafel met Westwouders en Hoogkarspelaars. 

De dichter Rumi (13de eeuw) schrijft ook over een 

herberg, waar elke dag nieuwe gasten met respect 

en gastvrij worden ontvangen: 

 

De herberg 

Dit menszijn is een soort herberg 

Elke ochtend weer een nieuw bezoek 

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid 

Een flits van inzicht komt als een onverwachte gast 

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij 

Zelfs als er een hoop zorgen zijn 

Die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat. 

Behandel dan nog steeds elke gast met eerbied 

Hij ruimt misschien wel bij je op 

Om plaats te maken voor een nieuwe verrukking 

De donkere gedachte, schaamte, het venijn 

Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns 

En vraag ze of ze binnen willen komen 

Wees blij met iedereen die langskomt 

Want ieder van hen is gestuurd 

Om jou als raadgever te dienen 

 

Met vriendelijke groeten 

Tineke Hupens en Loes Siedenburg 
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