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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 

10 apr 10.00 uur Lutjebroek, Open  

   Luchtviering,  Horn 98,

   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 

24 apr 10.00 uur Lutjebroek, Nicolaashuis, 

   Ds Marina Slot 

01 mei 10.00 uur Westwoud, Ds Luuk van 

   Loo  

 

Open Luchtviering 

Op zondagmorgen 10 april om 10.00 uur is er in de 

kas, aan de Horn 98, een Open Luchtviering.              

Pieter Jong en Marian-

ne Soorsma stellen hun 

kas hiervoor ter be-

schikking. Marcel de 

Vries verleent met zang 

en gitaar muzikale me-

dewerking aan        de-

ze viering. Wilt u zelf 

een stoel meenemen? 

 

Terugblik op de Seiderviering 

Voor de derde maal hebben we op Witte            

Donderdag een Seiderviering gehouden.  Met 51 

mensen gebruikten we de Seidermaaltijd, in de      

traditie van het Joodse volk. Zij gebruikten deze 

maaltijd de avond voor de uittocht uit Egypte. Ook 

nu nog vieren de Joden op deze manier Pesach. We 

vierden deze avond  ook het Heilig Avondmaal   

zoals Jezus dit met zijn discipelen deed op de 

avond voor zijn kruisiging. De zanggroep Voces 

Féminé begeleidde de avond met zang.  

 

 

Het was een viering vol van rituelen, symbolen. En 

mooie gesprekken. Aansluitend hebben we in de 

Herberg met een groepje naar de live-uitzending 

van The Passion gekeken. 

 

Known unto God (Column Ds Marina Slot) 

We fietsen op Schiermonnikoog door de duinen en 

zien een bord staan met de tekst Vredehof.                        

We  herinneren ons een tv documentaire over een 

bijzondere begraafplaats. Een begraafplaats voor 

zeelieden en omgekomen militairen uit twee Werel-

doorlogen. 

We lopen over het duinpad naar een prachtige 

stille plek in de duinen. Omgeven door               

dennenbomen met overal                                             

krokussen, sneeuwklokjes, narcissen en blauwe 

wilde hyacin-

ten is de 

laatste rust-

plaats van 

soldaten en 

officieren van 

luchtmacht 

en marine 

van allerlei nationaliteiten.  Daar liggen Duitsers , 

Engelsen, Fransen broederlijk naast       elkaar en 

dat terwijl ze elkaar bij leven bevochten tot het hun 

eigen leven heeft gekost. Jongens van 18, 20, 23, 

26 jaar, net onder moeders rokken vandaan. In-

drukwekkend is deze plaats waar alleen het ruisen 

van de bomen in de wind de stilt  doorbreekt. Op 

de kleine stenen staat soms een naam, maar vaak 
inconnue, unbekannter  Soldat of Known unto God.  

Dat is wat je hoopt, dat je bij leven en sterven in 

ieder geval gekend wordt door de Ene.                      

En daar word je stil van ..... 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

