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Vieringen      
04 sep.19.00 uur Hoogkarspel, Meditatie-
   vesper, Wilma van Ophem 
06 sep.10.00 uur Westwoud, Ds Annigje de 
   Jong-Idzinga 
13 sep. 10.00 uur Hoogkarspel, Zieken-           
   zondag, Pastor Mariet Vet 
   en Ds Marina Slot, m.m.v. 
   Het Instuifkoor 
17 sep. 09.45 uur Noorderlandhuis,                     
   Ds A. de Jong-Idzinga 
19 sep. 19.00 uur Hoogkarspel, Laurentius-
   kerk, Vredesdienst, Pastor 
   Mariet Vet en Ds Marina 
   Slot 
20 sep. 10.00 uur Geen Viering!  
 
Meditatievesper 
Vrijdagavond 4 september om 19.00 uur  beginnen 
we weer met de meditatievespers. Wilma van        
Ophem leidt deze avond. We luisteren naar            
muziek en zijn stil. De vesper duurt 45 minuten. 
 
Ziekenzondag 
Zondagmorgen 13 september om 10.00 uur vieren 
we in samenwerking met de Zonnebloem de         
jaarlijkse Ziekenzondag in oecumenisch verband.                    
Het Instuifkoor o.l.v. Ellen Krieckaert verleent 
muzikale medewerking. De viering is in de PKN 
kerk. 
 
Zangavond ‘Zing Jouw Lied’ 
Donderdagavond 3 september om 20.00 uur bent u 
van harte welkom in de PKN Kerk van Westwoud. 
U kunt onder leiding van Monique Neefjes             
eenvoudige mantra-achtige liederen zingen in          
verschillende talen. Dit zijn eenvoudige melodieën, 
die u vrijwel meteen mee kunt zingen.                     
Dus ook als u denkt niet te kunnen zingen, kunt u 
rustig komen. Het verlangen om te zingen is meer 
dan voldoende! 
 
 

 
Open Deur Column 
Het september-nummer van de Open Deur staat in 
het teken van het Hooglied. Agnes Grond schreef 
hierover de volgende column: 
 
Tuinen van Geluk 
‘Ik wil mijn lezers meenemen naar de tuinen van 
geluk’, vertelde Kader Abdollah. Hij doelde op de 
schoonheid van de Koran en zijn plan om die te         
hertalen voor een zo breed mogelijk publiek. Ik zal 
zijn uitspraak nooit vergeten en moest er weer aan 
denken toen ik het Hooglied las. Pure poëzie die je  
eigenlijk moet zingen als Koranverzen. Als er      
ergens in de Bijbel tuinen van geluk worden be-
zongen is het wel in het Hooglied. Verrukkingen 
van borsten, navels en leest, vergelijkingen met 
bloesems, wijnstokken en granaatappels, het vliegt 
je om de oren.‘Vriendin, aan jou is alles mooi, 
niets ontsiert je schoonheid’, zingt het Hooglied. 
Tja, denk ik dan, een pietsje minder had ook wel 
gemogen. Bij zo’n hoge lat dreigt iedereen een 
beetje te verschrompelen. Mijn lokken zijn al jaren 
niet meer ravenzwart, de borsten herinneren in 
niets meer aan druiventrossen of kalfjes en mijn 
beminde rent wel, maar niet meer als een gezel. 
Zulke Hoogliedse schoonheid gaat voorbij. Toch 
lees je nergens in dat lange liefdesgedicht iets over 
vergankelijkheid, over smetjes, vlekjes, bulten of 
bochels. Natuurlijk, het Hooglied is een huwelijks-
lied. Maar ook dikbuikig, brildragende en           
beschadigde mensen zijn verliefd en huwen. Voor 
hen geen Hooglied, noch voor de oudjes onder ons. 
Het mag dan een liefdesgedicht zijn, het rept niet 
over liefde als de eerste frisheid voorbij is, laat 
staan over liefde die gekwetst en gebutst is. Niet 
over liefde die de tand van de tijd, ziektes en een-
zaamheid heeft overleefd, en die elke dag opnieuw 
is bevochten. En helaas zingt het Hooglied nergens 
over die liefde die is als een zevenmaal getwijnd 
touw, hier en daar gerafeld, maar oersterk en 
prachtig. Over tuinen van geluk gesproken..... 
 

Met vriendelijke groeten, 
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 


