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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. 

 

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 

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. 
 

 

 

 

Oecumenische viering  

Zaterdagavond 28 april om 19.00 uur is er een          

oecumenische viering in de Martinuskerk van 

Westwoud. 
In de serie vieringen met als thema ‘Op het ritme 

van het leven’ vieren we voor de tweede keer alles 

wat met ‘groeien’ te maken heeft. 

Na de eerste viering staat er een levensboom in 

onze kerk met geboortewensen en we nemen de 

stap naar groeien. 

Toekomstdromen, stappen in je ontwikkeling,         

verantwoordelijkheid nemen, zijn maar een paar 

woorden die bij groeien horen. 

Wil je meedenken en geprikkeld worden, kom dan 

bij ons en vier met ons mee in dit groeiseizoen bij 

uitstek, de lente. 

Voorganger is ds Marina Slot en de viering is   

voorbereid door de werkgroepleden Manny de 

Greeuw, Simone Arbeel en Rita Berkhout. 

Welkom op 28 april! 

 

Terugblik op jubileumviering 

Wat was het een mooi feest, de afgelopen zondag! 

De kerk was vol, mooie zang van het gelegenheids-

koor, en volop eten en drinken. Oud-predikanten, 

ds Bijlefeld, ds Reefhuis en ds Jansen hebben een 

terugblik in het verleden gegeven. In de viering         

lazen we het volgende gedicht: 

 
Er is feest op het marktplein 

het leven spat uiteen 

als het schuim van de golven 

en lacht onstuimig 

op de kusten van het al 

ik verdrink in muziek 

en dans en zing uitgelaten 

en dronken van blijdschap 

terwijl de sterren schijnen 

danst het leven 

en vergeet een moment 

de niet niet te stillen pijn                                                        

dovende vonken op het markt plein te zijn     (J.Dijkstra)                                  

 

Met vriendelijke groeten 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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