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Vieringen
05 juli 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot 12 juli

10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 
Slot, m.m.v. Voces Féminé

16 juli 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina 
Slot

19 juli 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Luuk van 
Loo

26 juli 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Ton 
Heijboer

02 aug 10.00 uur Westwoud, Mevrouw Ina 
Broekhuizen-Slot

09 aug 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 
Slot

 
Zondag 5 juli
Zondagmorgen 5 juli om 10.00 uur is er een        viering 
in Westwoud. Ds Marina Slot is de           voorganger.

Zondag 12 juli
Sinds een paar maanden staat er een houten           
gedenkboom in de kerk. De boom staat symbool voor de
overledenen van onze kerkelijke gemeente. Wanneer een
gemeentelid overlijdt, wordt er aan de boom een houten 
blaadje gehangen waarop de naam, geboorte-en 
sterfdatum van de overledene staat. Dit blaadje blijft 
vanaf de overlijdensdatum een jaar in de boom hangen. 
Daarna wordt het blaadje overhandigd aan de 
nabestaanden. Deze zondagmorgen wordt de 
gedenkboom officieel in gebruik genomen. 
In deze viering wordt ook de heer Jaap Klasen 
voorgesteld als penningmeester van de diaconie. Hij gaat
volwaardig meedraaien in het College van Diakenen, 
maar maakt geen deel uit van de             kerkenraad.
De viering wordt muzikaal opgeluisterd door           
Voces Féminé. Ds Marina Slot is de voorganger.    U 
bent van harte welkom!!
     

Libel
Zondagmiddag

een stoel bij de vijver
de zon op mijn huis
de krant in het gras
bladstil de bomen

over het water scheert een libel

De vleugels wijd uit
blijft zij hangen

ruikt en spiedt en tast
vliegt en vlucht

vangt het zonlicht dat
oogverblindend schittert

op haar lang metalen lichaam
op de vleugels teer en glanzend
op de nerven groen en blauw

oorverdovend het bewegen
voelsprieten, vleugels, poten

wrijven, trillen, richten, schuren

Ik voel de luchtstroom van haar vleugels
zie haar ogen hard en koud

weet haar pantser ondoordringbaar                     raad
het kloppen van haar hart

Heel het leven
in een enkel ogenblik

in een enkele libel
transparant geworden

               tot op God   (Marga Haas)

Met vriendelijke groeten,
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg
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