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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. 

 

18 mrt 10.00 uur Hoogkarspel,  

pastor Piet Meijer 

25 mrt 10.00 uur Westwoud, RK Kerk, 

ds Marina Slot, Palmpasen 

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 

 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 18 maart om 10.00 uur gaat                 

pastor Piet Meijer in de viering voor. Piet Meijer is 

geestelijk verzorger van de verpleeghuizen           

Groenland in Zaandam en de Achtstaten in                      

Wormerveer. 

 

Paasvieringen en Seidermaaltijd 

De paascyclus van 2018 zal beginnen met een 

kleurrijke en vrolijke oecumenische                         

Palmpasenviering op 25 maart in de Rooms-        

Katholieke kerk van Westwoud De kinderen zullen 

palmpasenstokken voorbereiden en we maken er 

een feest van met elkaar.  

 

Op Witte Donderdag 29 maart vieren wij voor de 

5e maal in Hoogkarspel het Seidermaal. Dit is een 

herinnering aan gemeenschap en bevrijding van het 

Joodse volk uit Egypte. 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.  

 

De voorbereiding voor deze viering: het gesprek 

voor de zondag is op 21 maart om 15.30 uur in de 

herberg van de kerk. 

U kunt zich tot 25 maart opgeven voor het           

Seidermaal bij Tineke (T. 753817),                      

Loes (T. 562601) of bij  Margriet (T. 855145)  

 

Op Goede Vrijdag 30 maart komen we om 19.00 

uur bij elkaar in de Martinuskerk van Westwoud 

voor een oecumenische vesper met eigentijdse   

muziek van jongeren uit het dorp. We zien                

ds Marina in een verrassende rol! 

 

In het Noorderlandhuis is er op zaterdag 31 maart 

om 10.00 uur een oecumenische Paasviering. 

Voorgangers zijn ds Marina Slot en pastor Jules 

Post. Muzikale medewerking wordt verleend door 

het gemengd koor o.l.v Gré Burgmeijer, op de         

piano Piet Beemster.  

 

Op Paasmorgen 1 april om 10.00 uur vieren we 

het feest van de opstanding in de protestantse kerk 

van Hoogkarspel met zang van Marleen Kunst en 

Mieneke Boots.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

