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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.  
 
Vieringen 
24 dec. 19.00 uur Westwoud, RK Kerk,    
   Jongerenkerstviering,                            
   ds Marina Slot, m.m.v. 
   Jongeren- en Kinderkoor 
24 dec. 22.00 uur Hoogkarspel, Kerstnacht-
   viering, ds Marina Slot, 
   m.m.v.The Voice        
   Company 
27 dec. 10.00 uur Hoogkarspel, ds Gert Toes, 
   Oudejaarsviering 
31 dec. 19.00 uur Westwoud, PKN Kerk,              
   Oecumenische vesper, 
   m.m.v. de oecumenische 
   werkgroep 
03 jan. 10.00 uur Westwoud, PKN Kerk,   
   pastor Willem van Rumpt 
10 jan. 10.00 uur Hoogkarspel, dhr Cees van 
   Lenten 
 
‘Heiligen Abend’ (column ds Marina Slot) 
Toen ik klein was, hadden we een hele lieve Duitse 
benedenbuurvrouw, tante Hertha geheten. 
Zij was in de crisistijd tussen twee wereldoorlogen 
naar Nederland gekomen om werk te zoeken. Zo is 
dat iets van alle tijden dat mensen op zoek gaan 
naar brood en werk als het in hun land er niet is. 
Denk maar aan de schoonmoeder van Ruth, 
Naomi, ook zij was gevlucht naar Moab omdat er 
hongersnood was in Israël. 
Maar verder over tante Hertha, zij had alles wat 
wij niet hadden, een radio met pick-up met echte     
platen (78 toeren), een tv en wij hoefden geen        
dubbeltje mee te nemen om te komen kijken. Dus 
draaiden we eindeloos plaatjes bij haar. Mijn 
broer en ik ontwikkelden een nieuw spel, we speel-
den radio en ik was de omroepster (het woord voe-
ren zat er al vroeg in). 
Het was altijd blij en vrolijk bij tante Hertha en 
wat hebben we gelachen met haar.  

 
Zij had het blije Evangelische geloof en was niet zo 
streng als wij gereformeerden. Zij schudde vaak 
haar hoofd over al die regels die wij hadden. 
Maar op één avond in het jaar was ze diep         
verdrietig, op Kerstavond, voor ons toen nog niet 
zo betekenisvol. Dan werd de Duitse kerstplaat met 
O, Tannenbaum (o, dennenboom) opgezet, gezon-
gen door een jongenskoor en dan moest ze huilen.       
Huilen van heimwee, want de Heiligen Abend in 
Duitsland was een feest, een bijzondere avond en 
dat was in dat calvinistische Nederland van de        
jaren 50-60 nog niet  doorgedrongen. 
Wij waren nog aan het discussiëren of er wel een 
kerstboom in de kerk mocht staan. 
Als wij als buurkinderen dan kwamen, kwam er 
weer een lach door de tranen heen, want onze 
moeder zei altijd: op Heiligen Abend heeft Tante 
Hertha het heel moeilijk en dan vragen we haar 
boven voor een kopje koffie met eigengebakken 
tulband. Dan kwam ze langzaam bij en dan werd er 
weer gepraat en gelachen. 
Zo werd kerstavond voor ons ook altijd een beetje 
bijzonder, we wisten van verdriet en eenzaamheid 
en heimwee. En we wisten ook door onze moeder 
dat je dan bij elkaar moet zijn, er voor elkaar moet 
zijn en dat het dan beter en lichter wordt. 
De kerstgedachte in een notendop, dat is ons met 
de paplepel ingegoten.  
Want of je nu boerenkool eet of een deftig diner 
met Kerst, het is een tijd om bij elkaar te zijn, om 
elkaar op te zoeken. Want Kerstfeest vieren doe je 
met elkaar en niet alleen… 
En als je echt alleen bent, nodig je zelf dan eens uit 
bij de buren of vrienden, want sommige mensen 
hebben niet door dat je alleen zit. Ze kunnen je 
verdriet, je eenzaamheid niet ruiken, niet voelen, 
dat moet je vertellen.  
Wij hoorden beneden altijd de Tannebaum op volle 
sterkte klinken en dan was het weer zover, dan   
wisten we dat we samen moesten zijn. 
Ik wens ons allen een mooi, licht en feestelijk 
Kerstfeest toe en een mooie Heilige Avond. 

Prettige feestdagen, 
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 


