
 

 

                                                     PROTESTANTSE  GEMEENTE 

 

Predikante: Ds Marina Slot: marinaslot@kpnmail.nl 

tel. (06) 22 55 94 44 

Op maandag en dinsdag niet bereikbaar, in noodgevallen contact 

opnemen met de scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601 

Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730, 

email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek 

Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel 

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of  0637229429 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

 

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 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 

15 mrt 09.45 uur Noorderlandhuis,  

   ds Marina Slot 

18 mrt 10.00 uur Hoogkarspel,  

pastor Piet Meijer 

25 mrt 10.00 uur Westwoud, RK Kerk, 

ds Marina Slot, Palmpasen 

 

Wereldgebedsdag 

Vrijdagavond om 19.00 uur vieren we een               

internationale en kleurrijke avond van gebed, zang 

en ontmoeting. Dit jaar staat het land Suriname                 

centraal. Dit wereldgebed wordt in 183 landen over 

de hele wereld op dezelfde wijze gevierd. In onze 

kerk wordt de informatie over het land en de         

overweging verzorgd door Roy Ho Ten Soeng, 

voormalig burgemeester van de gemeente             

Venhuizen.  

Ook werken vrouwen en mannen afkomstig uit    

Suriname mee aan de viering.  

Na afloop zijn er hapjes en drankjes uit Suriname.  

U bent van harte welkom! 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 4 maart om 10.00 uur is er een          

viering in de RK kerk van Westwoud. 

Pastor Ton Heijboer is de voorganger.  

 

Vertelconcert De Grens 

Afgelopen november heeft Ekatarina Levental het 

vertelconcert 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                             

asielprocedures, 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! 

 
  

 
 

 

Raak met je hand ons hart, 

Jij Eeuwige, 

Raak met je hand ons hart, 

Laat ons opstaan 

Uit wat verblindt, verstart. 

Raak met je hand ons hart, 

Jij die begin en eind omvat van ons bestaan. 

Laat ons jouw ogen zien vol ruimte. 

Raak met je hand ons hart, 

Laat ons opstaan 

Uit wat verblindt, verstart. 

Sieds Prins 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

