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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   

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 

11 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina 

Slot, m.m.v. Koor Oker 

 

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen 15 februari om 09.45 uur gaat 

ds Marina Slot voor in de viering van het                

Noorderlandhuis. 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 18 februari om 10.00 uur gaat             

ds Jantine de Ruiter voor in de zondagsviering in 

de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

 

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! 

 

 

 

 

 

Vertelconcert De Grens 

Afgelopen november heeft Ekatararina Levental 

het verteloncert De Weg gespeeld in de RK Kerk 

van Hoogkarspel. 

Op zondagmiddag 4 maart om 15.00 uur speelt zij  

het vervolg hiervan - De Grens -  , ook weer in de                           

Laurentiuskerk.  

 

De Grens begint daar waar de Weg is geëindigd. 

Ekatarina speelt en zingt in dit stuk over haar leven 

in de diverse opvangcentra, over de asiel- 

procedures, over macht en onmacht en de 

zoektocht naar een nieuwe identiteit.  

Evenals De Weg, belooft ook De Grens een                

ontroerende voorstelling te worden. 

 

Dit vertelconcert wordt u aangeboden door de 

beide kerken van Hoogkarspel. De voorstelling is 

gratis, een vrijwillige bijdrage is zeer welkom! 

 
Vriendelijk licht  

 

Vriendelijk licht dat ons omstraalt 

als de warmte van de zomer; 

huid 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 het 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) 

 

Met vriendelijke groeten 

Tineke Hupens en Loes Siedenburg 
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