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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 

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 

28 mei 19.00 uur Westwoud, PKN Kerk,          

   Oecumenische viering 

03 juni 19.00 uur Hoogkarspel,   

   Meditatievesper,  

   Ds Marina Slot 

05 juni 10.00 uur Westwoud, PKN Kerk, 

   de heer Jerke de Vries 

 

Pinksterviering 

Zondagmorgen 15 mei om 10.00 uur is er een 

Pinksterviering in de PKN Kerk van Hoogkarspel, 

Ds Marina Slot is de voorganger. Muzikale       

medewerking wordt verleend door de zanggroep 

Anima Mea.                                                                

Ds Marina schrijft hierover het volgende: 

 

Pinksteren, het feest van de Geest, een bijzondere 

dag is aangebroken . 

In het scheppingsverhaal zweeft Gods Geest over 

de wateren is de ruach Jahweh, de geest als adem 

van God bij het scheppen van alle levende wezens 

aanwezig. Geest én scheppen en creëren  horen bij 

elkaar. 

Als je de geest hebt, dan komt er iets moois uit, dan 

lukt de vorm en past de vorm bij de inhoud. Dan 

stroomt je creativiteit en scheppingskracht, dan 

wordt datgene wat je maakt, wat je doet, mooi en 

grenzend aan het vol-maakte. 

Dat is het geschenk van Pinksteren, dat de Geest 

altijd bij je is, dat je er over kunt beschikken. Dat 

er openheid mogelijk is dat  - als je dat wilt - je je 

verstaanbaar kunt maken voor veel mensen. Dat jij  

 

hen kunt verstaan. Want Pinksteren gaat ook over  

taal, over communicatie, over de snelheid en de 

kansen van het woord, van de gedachten              

overbrengen aan elkaar. Het gaat over bereidheid 

om elkaar te verstaan, want als dat er niet is, kom 

je nergens. 

Het gaat ook over het lef om te zeggen wat je 

denkt, wat je voelt, wat er in je leven belangrijk is. 

Om je angsten te durven uiten en om je                 

persoonlijke overwinningen te benoemen.  

We gaan dit intense feest vieren in Hoogkarspel 

samen met de A Capella groep Anima Mea en ook 

Renee Campfens op het orgel om onze zang te        

begeleiden. Kom je samen met ons die vruchtbare, 

vrije geest verwelkomen? 

 

Pinksterverhaal 

Op de dag van het joodse Wekenfeest waren de 

mensen die in Jezus geloofden bij elkaar.           

Plotseling overviel hun een grote blijdschap, als 

een geweldige wind kwam die uit de hemel.               

Ze werden diep bewogen en begonnen juichend te 

spreken. Ze spraken in alle talen – zodat iedereen 

ze kon verstaan.  

Kinderen riepen over een nieuwe wereld waar ie-

dereen tot zijn recht kon komen, oude mensen za-

gen als in een droom het nieuwe leven, waar de 

dood niet meer zal zijn. Wie niet meetelde, voelde 

zich ook kind van God.  

Voorbijgangers die het geluid hoorden, riepen: wat 

gebeurt hier? Zijn die mensen soms dronken?  

Maar het was pas negen uur in de ochtend.                

Een van de leerlingen van Jezus stond op en zei: 

‘Jezus is gedood door mensen, maar God heeft 

hem levend gemaakt en tot koning van de mensen 

verhoogd. Zijn geest is nu aan ons gegeven. Ook 

voor u en voor uw kinderen en voor alle mensen-

waar zij ook wonen’.  
J.L. Klink. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg  
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