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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 

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  

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  

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen 21 april om 09.45 uur is er een     

viering in het Noorderlandhuis. Ds Marina Slot is 

de  voorganger.  

    

Zondag 24 april 

Pastor Piet Meijer gaat voor in de viering van zon-

dagmorgen 24 april om 10.00 uur.  

Piet Meijer is geestelijk verzorger van de                         

verpleeghuizen Groenland in Zaandam en de          

Achtstaten in Wormerveer.  

 
Vrijheid (Column Ds Marina Slot) 

Mijn domineesbestaan deint door het jaar heen langs 

thema’s als geboorte (Kerst), het jonge leven en            

opgroeien( van Jezus) naar de verschillende                       

gebeurtenissen van Pasen tot het opstaan en dan de 

verschijningen van Jezus die wonderlijk en veelvuldig  

zijn in deze tijd. 

En al die gebeurtenissen zijn heel goed te verbinden 

met ons eigen leven, met ons dagelijkse bestaan. En dan 

is het opeens bijna mei, bijna 4 en 5 mei, de dagen 

waarop wij in Nederland gedenken dat er eens oorlog, 

geweld en bezetting was in Nederland en in               

Nederlands-Indië en dat de bevrijding kwam. 

 

Ik weet nog hoe opgetogen mijn moeders stem klonk als 

ze vertelde over de Bevrijding in mei 1945. 

We bereiden met de oecumenische werkgroep van 

Hoogkarspel de herdenkingsbijeenkomst voor met als 

titel ‘Omarm de Vrijheid’. 

En dan vervloeien heden en verleden, want het           

terroristische geweld dat in ons Europese continent 

rondgaat, roept onrust en angst op, net zoals ik mij  

herinner uit de verhalen van mijn ouders en mijn zus , 

die vlak voor het uitbreken van de oorlog is geboren. 

Opeens komt alles samen, want voor de Roze Viering 

van dit jaar kiezen we een thema wat met ‘Vrijheid’ te 

maken heeft. 

We praten over wat Vrijheid betekent voor ons mensen 

met een andere seksuele geaardheid en een ander leven 

als de meerderheid van de bevolking. 

Ik vertelde hoe mijn vrouw en ik onszelf hebben moeten 

verstoppen in Sri Lanka, want daar is homoseksualiteit 

strafbaar. 

Opeens wordt mijn leven beheerst door bezig zijn met 

vrijheid. 

Dat is wel voedend en inspirerend want de angst heeft 

ook mij soms te pakken, zeker als blijkt dat twee        

vriendinnen van ons maar ternauwernood aan de        

aanslagen in Zaventem zijn ontsnapt. 

Als mensen mij vragen wat voor mij vrijheid is, komen 

er woorden als zingen, dansen, spelen, genieten, vrije 

mensen en liefde bij mij op. 

Laatst waren we naar een paar tentoonstellingen in 

Amsterdam, eerst naar ‘Lichte Zeden’ een expositie met 

schilderijen en prenten over dames van lichte zeden in 

de Franse kunst van de 19eeeuw in het van Gogh       

Museum; tot onze grote verwondering zagen we vooral 

veel jonge mannen alleen deze tentoonstelling            

bezoeken. 

Maar toen we diezelfde middag naar de Catwalk in het 

Rijksmuseum gingen, zagen we vooral  jonge meisjes, 

van allerlei achtergrond en vooral veel meisjes met 

hoofddoeken en sluiers die al giechelend een selfie 

maakten met de koninklijke bruidstoiletten van weleer.  

Dat is ook vrijheid, dat dát allemaal kan in Nederland.  

Wellicht kun jijzelf wel bedenken wat het voor jou      

betekent om hier in Nederland te wonen en vrij te zijn. 

Ik wens ieder die dit leest veel vrijheid en vrije dagen 

toe in het begin van die mooie meimaand. 

 
Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

