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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 mei 10.00 uur Westwoud, Ds Luuk van 

   Loo  

04 mei 19.15 uur Hoogkarspel,   

   Dodenherdenking,  

   Oecumenische Werkgroep 

08 mei   Geen viering! 

15 mei 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, Pinksterviering, 

   m.m.v. Anima Mea 

19 mei 09.45 uur        Noorderlandhuis, Ds  

   Marina Slot 

22 mei 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Annigje de    

                                    Jong-Idzinga 

 

Zondag 1 mei 2016 

Deze zondagmorgen om 10.00 uur is er een viering 

in Westwoud. Voorganger is Ds Luuk van Loo. 

Ds van Loo is tot zijn emeritaat ziekenhuis- 

predikant geweest in het Westfriesgasthuis. 

 

Dodenherdenking 

Op woensdagavond 4 mei om 19.15 uur is de 

jaarlijkse Dodenherdenking in de Protestantse Kerk 

op het Raadhuisplein. We gedenken de slachtoffers 

van de Tweede Wereldoorlog en we gedenken de  

slachtoffers door oorlog, geweld en bij  

vredesacties overal in de wereld. Het thema van dit 

jaar is ‘Omarm de Vrijheid’ . Na afloop van de 
bijeenkomst lopen we gezamenlijk de 

‘stille tocht’ naar het monument op de hoek van de 

Kranenburglaan – Julianastraat. De organisatie van 

deze bijeenkomst is in handen van de  

Oecumenische Werkgroep en de Gemeente  

Drechterland. Voor verdere informatie verwijzen 

wij u naar de pagina van de gezamenlijke kerken. 

 

De Stem 

In het mei nummer van de Open Deur staan dit 

maal een aantal stukjes over de stem. De stem is zo    

 

vanzelfsprekend dat je pas merkt, wat je mist als 

hij het niet meer doet. De afgelopen weken heb ik, 

door een zware verkoudheid weer eens ervaren hoe 

lastig het is als je stem het niet meer doet.  

 

                    Lied van de stem 

 

                   Stem als een zee van mensen 

                   om mij door mij heen. 

                   Stem van de drenkeling, 

                   van dat stuk wrakhout, 

                   dat een mens blijkt  

                   Als hij mij aankijkt. 

 

                   Stem die mij roept, wie ben je, 

                   mens waar is je broer? 

                   Stem die mijn vliezen breekt 

                   en mij bevrijdt, die 

                   vuur uit steen slaat, 

                    jij die mij maakt 

 

                    Stem die geen naam heeft, nog niet, 

                    mensen zonder stem. 

                    Stem als een specht die klopt 

                    aan mijn gehoorbeen. 

                    Woord dat aanhoudt. 

                    God die mij vasthoudt 

                                             (Huub Oosterhuis) 

 

Etty Hillesum schreef het volgende stukje over  

onze innerlijke stem.   

 
Veel mensen gebruiken de anderen om van zichzelf 

iets te laten overtuigen waaraan ze in hun hart niet 

geloven. Men zoekt dan in anderen een instrument 

om de eigen innerlijke stem te overschreeuwen. 

Luisterde ieder toch maar wat meer naar een eigen 

innerlijke stem, probeerde men toch maar er één te 

laten opklinken in zichzelf – er zou een hoop  

minder chaos zijn. 

 

                                        Met vriendelijke groeten, 

                     Loes Siedenburg en Tineke Hupkens 

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

