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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. 

 

28 mrt 09.15 uur Westwoud, Schoolviering, 

ds Marina Slot 

29 mrt 17.30 uur Hoogkarspel, ds Marina  

   Slot, Seidermaaltijd 

30 mrt 19.00 uur Westwoud, RK Kerk,  

   ds Marina Slot en de  

oecumenische werkgroep 

Goede Vrijdagvesper 

31 mrt 10.00 uur Noorderlandhuis, 

Oecumenische Paasviering, 

   ds Marina Slot en pastor 

   Jules Post 

01 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina 

  Slot, Paasviering 

 08 apr 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Louise  

  Kooiman 

15 apr 11.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot 

   jubileumviering 50 jaar  

   kerkgebouw, m.m.v. het 

   gelegenheidskoor 
 

Witte Donderdag 

Op Witte Donderdag 29 maart vieren wij voor de 

5e maal in Hoogkarspel het Seidermaal. We             

zingen en praten met elkaar over een thema dat ons 

na aan het hart ligt.   

We gaan met elkaar aan tafel om 18.00 uur, vanaf 

17.30 uur is de deur open.  
 

Goede Vrijdag 

Goede Vrijdag vieren we om 19.00 uur in de                  

RK kerk van Westwoud met zang en verhalen van 

toen en nu. De teksten van het lijdensverhaal zijn 

deze keer geïnspireerd op de roman: ‘Het evangelie 

volgens Pilatus’ van de Duitse auteur Eric-Emma-

nuel Schmitt, waarin in drie delen een verschillend 

perspectief is gekozen. De botte Pilatus haat        

Jerusalem. Hij moet er de orde bewaren tijdens de 

Paasdagen, als het inwonertal van de stad           

vervijfvoudigt. Om de tempelkliek te vriend te  

 

houden laat hij de onschuldige magiër, Jezus uit 

Nazareth, kruisigen. 

Ook Maria, de moeder van Jezus, Maria                

Magdalena en Simon van Cyrene komen over de 

gebeurtenissen aan het woord. De teksten worden  

afgewisseld met eigentijdse liedjes, gezongen door 

talenten uit de regio. Deze liedjes krijgen door de               

bijzondere sfeer en context een hele andere                     

betekenis. Er is gelegenheid om na te praten met 

een kopje thee of koffie.  

De deurcollecte is voor de fietstocht van twee                  

Westwouders in het kader van de actie van Alpe 

d’HuZes tegen kanker. 
 

Noorderlandhuis 

De Paaswake op zaterdagmorgen 31 maart om 

10.00 uur is in het Noorderlandhuis met pastor        

Jules Post en ds Marina Slot, m.m.v. het gemengd 

koor o.l.v. van Gré Burgmeijer en Piet Beemster 

aan de piano. 

 

Paasviering 

Zondagmorgen          

1 april om 10.00 uur 

vieren we Pasen in 

de protestantse kerk 

van Hoogkarspel. 

Het thema van de 

viering is:                  

‘onvoorwaardelijke 

liefde’. 

Mieneke Boots en Marleen Kunst luisteren de            

viering met hun mooie zangstemmen muzikaal op. 

Zij zingen o.a.: Morning has broken, I don’t know 

how to live him, Mag ik dan bij jou. 

Van harte welkom! 

 

 

 
Wij wensen u goede Paasdagen, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

