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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. 

 

15 apr 11.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot 

   jubileumviering 50 jaar  

   kerkgebouw, m.m.v. het 

   gelegenheidskoor 

22 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Rudolf 

   Kooiman 

28 apr 19.00 uur Westwoud, RK Kerk, 

   ds Marina Slot, 

   oecumenische viering 

04 mei 19.00 uur Hoogkarspel, ds Marina 

   Slot / oecumenische werk- 

   groep, dodenherdenking 

06 mei 10.00 uur Westwoud, RK Kerk,  

   ds Henri Frölich 

13 mei   Geen viering, i.v.m.  

   de kermis 

17 mei 09.45 uur Noorderlandhuis, 

   ds Marina Slot 

 

Komende zondag: 50 jaar geworteld 

Zondag 15 april is het feest in de protestantse kerk 

van Hoogkarspel! Het ‘witte kerkje’ op het             

Raadhuisplein bestaat dan 50 jaar.                                 

Ds Marina is de voorganger. Het gelegenheids-

koor, bestaande uit 30 personen, o.l.v. dirigente   

Tineke Broers, heeft speciaal voor deze                      

gelegenheid blijde liederen ingestudeerd.  

Om 11.00 uur begint de feestelijke viering,               

gevolgd door een gezellig samenzijn en een         

broodmaaltijd. 

 

Zondag 22 april 

Zondag 22 april is er om 10.00 uur een viering in 

de PKN kerk van Hoogkarspel. Ds Rudolf             

Kooiman uit Hoorn is de voorganger. Dominee 

Kooiman maakt deel uit van de stichting de Engel 

van Hoorn. Deze organisatie heeft tot doel de sa-

menhang te bevorderen tussen samenleving, kerk 

en cultuur door het in beweging brengen en met el-

kaar verbinden van mensen en groepen. 

 

De Engel van Hoorn probeert haar doel te bereiken 

door onder meer: het, geïnspireerd door de             

christelijke traditie, ontwikkelen van activiteiten 

waardoor mensen uit verschillende sectoren van de 

maatschappij, onderwijs, zorg, politiek, theater en 

film (mensen van binnen en buiten de kerk) met        

elkaar in contact komen. 

De bijeenkomsten zijn op de derde zondagmiddag 

van de maand en vinden plaats in Kapel Dijk en 

Duin, Wilhelminalaan 2 in Hoorn. 

De middagen zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur, 

daarna is er gelegenheid tot napraten onder het       

genot van een drankje. 
 
Mijn droom voor de mensheid 

Ik hoop dat het schijnen van de zon 

jou mag doen stralen 
en dat jouw glans 

de mensen om je heen doet oplichten 
 

Ik hoop dat het leven van de dag 

het vuur in jou mag doen aanwakkeren 
en dat de stilte van de nacht 

jou vrede mag brengen in jouw dromen 

 
Ik hoop dat al het leed in de wereld 

jou nooit zal doen verbitteren 
dat jij de kracht mag vinden 

verdriet in de ogen te kijken 

en het met liefde mag troosten 
 

Ik hoop dat jouw plek op deze aarde 
voor jou steeds helderder wordt 

en dat waar het leven jou ook brengt 

jouw hart altijd open mag zijn 
 

Ik hoop dat jouw plek op deze aarde 

voor jou steeds helderder wordt 
en dat waar het leven jou ook brengt 

jouw hart altijd open mag zijn 
 

Ik hoop dat liefde 

jouw hart mag vullen en dat jouw woorden 
eerlijk mogen zijn 

 
Ik hoop dat elke dag onder de zon 

jou mag doen groeien 

en dat ik jou lief mag hebben           (Marieke  van Lingen) 
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