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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   

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 

02 mrt 19.00 uur Hoogkarspel, Wereldgebeds-  

   dag, ds Marina Slot en de  

oecumenische werkgroep 

04 mrt 10.00 uur Westwoud, Martinuskerk,  

pastor Ton Heijboer 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 11 februari om 10.00 uur gaat ds 

Henk Reefhuis voor in de viering. Ds Reefhuis is 

een oude bekende, hij is in Hoogkarspel predikant 

geweest van 1975-1980. Daarna is hij vertrokken 

naar Den Haag. Nu is hij met emeritaat en hij 

woont momenteel in Santpoort.  

 

Sacrale dans 

De tweede serie van dit seizoen van vier avonden 

sacrale dans start op donderdagavond 22 februari 

om 19.30 uur. De avonden staan onder leiding van 

Marry Westerlaken. De daaropvolgende avonden 

zijn op 8 en 22 maart en 5 april. U bent welkom! 

 
Verwachting (Column Ds Marina Slot) 

Met jonge mensen die in verwachting zijn, gaat de  

communicatie eigenlijk maar over één ding: het nieuwe 

kindje. Natuurlijk zijn er ook nog de andere kinderen 

die liefde en aandacht krijgen, gelukkig wel. Maar we  

 

worden elke keer verblijd met een echo-fotootje met 

een klein wezentje erop. De eerste keer in november 

was het heel klein, een klein wurmpje, Het is niet voor 

niks dat mensen een klein pasgeboren kind zo noemen.        

Onlangs kregen we er twee vlak achter elkaar, de           

20 wekenecho met al een echt mensje, een megagroot 

hoofd en een klein lijfje met armpjes en beentjes. Vlak 

daarna kregen we er nog een, een lachende baby met 

mondje open en een brede grijns van oor tot oor                     

(oortjes die natuurlijk nog niet zichtbaar zijn). 

De oudste twee zijn al 6 ½ en bijna 9 als de kleine           

geboren gaat worden. Het is spannend, hoe ouder je 

bent als ouders, hoe bewuster je alles beleeft en des te 

meer je je ook zorgen maakt. Dat hoort toch wel bij            

ouder worden, minder zorgeloos zijn dan de jeugd. Je 

ziet meer gevaar. 

Maar de vreugde overheerst bij het 

jonge paar en bij de naaste omgeving, 

we hangen aan hun lippen en laten de 

foto’s ook zien als een nieuwe werke-

lijkheid in ons midden. 

Wat jammer dat je als mens niets meer weet van die 

tijd, hoe lief je verwacht bent, hoe zacht je verwelkomd 

wordt, ook al is dat niet altijd zo. Maar meestal zijn we 

blij met een nieuwe loot aan de levensboom.  

Een nieuw wonder in ons midden dat weer gaat groeien, 

zich ontwikkelt en voor je het weet, je boven het hoofd 

groeit en niks meer van je aanneemt als ouder.  

In Westwoud zijn er veel jonge mensen actief bij onze 

oecumenische vieringen, jonge gezinnen waar elke keer 

weer zo’n wonder geschiedt, een nieuw kindje erbij. 

Wat hebben we genoten van de kleine Teun als baby           

Jezus in de kerstviering. 

En mooi is dat we met elkaar zo een kring van mensen 

vormen die in alle levensfasen van het leven verkeren. 

Niet toevallig - omdat het ons allen aanspreekt - hebben 

we voor onze oecumenische vieringen in Westwoud als 

jaarthema gekozen: de fasen in een mensenleven van 

geboren worden, groeien, binding en bestendiging tot 

ouder worden.  

U zult verrast worden door de mooie en creatieve           

vieringen dit jaar. 

Welkom! Tot ziens! 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Tineke Hupens en Loes Siedenburg 

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

