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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. 

 

27 mei 10.00 uur Hoogkarspel, de heer 

   Siep Rienstra,  

   Theaterviering 

01 juni 19.00 uur Hoogkarspel, meditatie- 

   vesper, pastor Cor van der 

   Spek 

03 juni  10.00 uur Westwoud, RK kerk,  

   ds Marina Slot 

10 juni 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot 

17 juni 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Cor 

   van der Spek, met muzikale 

medewerking van Piet en 

Olga Duin 

21 juni 09.450 uur Noorderlandhuis, 

ds Marina Slot 

24 juni 14.30 uur Hoogkarspel,  

ds Marina Slot,  

‘Slot-viering’,  m.m.v 

The Voice Company 

01 juli 10.00 uur Westwoud, pastor Cor van  

der Spek 

 

Theaterviering ‘Kom aan boord’ 

Zondagmorgen         

27 mei om 10.00 

uur is er een       

theaterviering in de 

PKN kerk van 

Hoogkarspel. 

Luuk Klazinga en 

Siep Rienstra         

vertolken het leven 

van Johannes en Petrus, twee bijzondere            

volgelingen van Jezus. Wat bewoog hen om Jezus 

te volgen en om alles in de steek te laten?               

Wat vond hun familie daarvan? In een tweegesprek        

halen ze herinneringen op en laten ze iets van hun 

karakter zien. We leven met hen mee vanaf het        

allereerste begin en met hun leerproces tijdens deze 

reis. Hoe Petrus Jezus in de steek laat tijdens  

 

de gevangenneming en er dan tòch weer bij mogen  

zijn bij de opstanding en bij Pinksteren.  

Dit alles wordt omlijst met muziek en zang: onze 

eigen organiste Renee Campfens achter het orgel, 

Jacqueline Jacobs bespeelt de viool en ook haar 

kinderen leveren een bijdrage aan deze bijzondere 

viering. 

Het wordt een kindvriendelijke viering, met teksten 

voor jong en oud. Nieuwsgierig?                                      

U bent van harte welkom! 

 

U bidden wij 

Eeuwige, Vader, Moeder 

Levensbron 

Maker van mensen – Gij 

Zoon der mensen – Redder 

Geestkracht, Geestdrift 

 

wie kan ons beschermen 

tegen onszelf dan uw kracht in ons 

uw Geest in ons 

 

wees rusteloos in ons 

wees helder licht in ons 

wees inzicht kennis 

taai geduld in ons 

 

wees dorst in ons 

die niet te lessen is 

naar vrede en gerechtigheid 

 

sta voor ons leven in 

mensen levend in licht 

en in kracht van de Geest 

die komen gaat 

Gij, levensbron 

Stem, Hart 

Weg, Waarheid en Leven 

Leo van der Tuin 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

