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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 
01 apr 19.00 uur Hoogkarspel, Pastor Cor van 
   der Spek, Meditatievesper 
03 apr 09.30 uur Westwoud, RK Kerk,         
   Diaken Hans Bruin, met de
   Herman Finkersmis 
10 apr 10.00 uur Lutjebroek, Open  
   Luchtviering,  Horn 65,
   Ds Marina Slot 
17 apr 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Louise 
   Kooiman  
21 apr 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina 
   Slot 
24 apr 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Piet 
   Meijer 
 
Meditatievesper 
Vrijdagavond 1 april om 19.00 uur is er een          
meditatievesper in de PKN kerk van Hoogkarspel 
o.l.v. Pastor Cor van der Spek. Het thema van deze 
vesper is ‘Zoeken naar Zin’, wat kan religie of   
spiritualiteit bijdragen aan de zin van ons leven? 
U bent van harte welkom! 
 
Herman Finkersmis in Westwoud 
Zondagmorgen om 09.30 uur is er in de RK Kerk 
van Westwoud een Herman Finkersmis. Herman 
Finkers componeerde ter gelegenheid van zijn           
huwelijksinzegening  in 1990 een Latijnse mis,         

de Missa in Honorem Sancti 
Georgii, ofwel de Sint Joris 
Mis. In de loop van de jaren 
groeide zijn behoefte aan 
een intiemere eigen versie 
en heeft hij de mis 
herschreven. Het Koor 
Eigenwijs verleent            
muzikale medewerking. 

 
 

 
Open Luchtviering 
Op zondagmorgen 10 april om 10.00 uur is er in de 
kas, tegenover Horn 65, een Open Luchtviering.  
Pieter Jong en 
Marianne Soorsma 
stellen hun kas hiervoor 
ter beschikking.  
Marcel de Vries 
verleent met zang 
en gitaar muzikale 
medewerking aan        
deze viering. 
 
In de Zon 
Vergeving is een van de moeilijkste dingen in het 
leven. Belediging zet zich vast in ons hart. De         
opmerking van een collega, die in het verkeerde         
keelgat schiet. Het wil maar niet loskomen. Het wil 
maar niet zacht worden. Hoe smelt ijs? Alleen als 
er warmte bij komt. Waar komt warmte vandaan?  
Van de zon. Wie echt een vergevend mens wil       
worden – thuis, op het werk, op school, in het zie-
kenhuis – moet regelmatig in de zon gaan zitten en 
eens rustig tot zichzelf door laten dringen: hoe 
vaak hebben zich anderen aan mij gestoord, zijn zij 
door mij beledigd? En hoe vaak zijn zij daarover 
heen gestapt, Vaak zonder een excuus mijnerzijds. 
En überhaupt: hoe leven wij zelf voortdurend bij de 

gratie van een barmhartige 
blik van een ander. 
In de zon van barmhartigheid 
gaan zitten, regelmatig en 
rustig, is volgens mij de enige 
manier om niet te verharden. 
 

Kees Waayman 
Bron: www.barmahrtigheid.nl, inspiratie,                           
‘Zeven spiegels van compassie’ 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

 


