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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 
12 juni 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Hanneke 
    Borst 
12 juni 19.30 uur Westwoud, PKN kerk, 
   Taizé-viering 
16 juni 09.45 uur Noorderlandhuis, 
   Ds Annigje de Jong-Idzinga 
19 juni 10.00 uur Venhuizen, PKN Kerk,  
   Streekviering, Ds Marina 
   Slot en Ds Marino Camarasa 
26 juni 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Cor van 
   der Spek, m.m.v. 
   Koor Hemelsbreed 
03 juli 10.00 uur Westwoud,  
                                    Ds Henri Frölich 
10 juli 10.00 uur Hoogkarspel. Ds Marina 
   Slot 
 
Zondag 12 juni 
Zondagmorgen 12 juni om 10.00 uur is er een  
viering in de PKN kerk van Hoogkarspel.  
Ds Hanneke Borst uit Enkhuizen zal in deze  
viering voorgaan. De schriftlezingen zijn uit het 
Hooglied en uit Lucas 7 en 8.  
 
Gemeentevergadering 
Na de viering van 12 juni is er een korte gemeente-
vergadering. 
Hierin worden de jaarrekeningen 2015 en de  
begrotingen 2016 van het college van diakenen en 
het college van kerkrentmeesters toegelicht en  
besproken. 
 
Taizé-viering 12 juni 
Op zondagavond 12 juni om 19.30 uur is er weer 
een Taizé-viering in de PKN kerk van Westwoud. 
De kerk is open vanaf 19.00 uur. Voorafgaand aan 
deze viering is er ‘s middags om 15.30 uur een 
zangworkshop. De liederen die ’s avonds worden 
gezongen kunnen dan geoefend worden. 

 
Pianoconcert Bo de Myttenaere 
Zondagmiddag 12 juni om 15.00 uur geeft de     
16-jarige Bo de Myttenaere een concert in de    
Protestante kerk van Hoogkarspel. Bo heeft heel 
veel talent, het is een genot om naar zijn pianospel 
te luisteren. Op de poëziezondag in maart hebben 
we ook al van zijn spel kunnen genieten.  
Bo is geboren in Suwon, Zuidkorea en is door zijn 
ouders ter adoptie aangeboden. Hij speelt al vanaf 
zijn achtste jaar piano. Zijn grote idool is Lang 
Lang een Chinese pianovirtuoos en zijn lievelings-
componisten zijn: Chopin en Liszt.. Van de  
moderne componisten bewondert hij Einaudi en 
Yiruma.  
Tijdens het concert zal hij ook muziek van deze  
componisten spelen. 
 
De kerk is open vanaf 14.30 uur. Er wordt een  
entree gevraagd van € 5,00. Tijdens een korte  
pauze is er gelegenheid een kopje koffie of thee te 
kopen. 
 
  Zee 
 
      Ik wil alleen zijn met de zee,     
      ik wil alleen zijn met het strand, 
      ik wil mijn ziel wat laten varen, 
      niet mijn lijf en mijn verstand. 
      Ik wil gewoon een beetje dromen 
      rond de dingen die ik voel 
      en de zee, ik weet het zeker, 
      dat ze weet wat ik bedoel. 
      Ik wil alleen zijn met de golven, 
      ‘k wil alleen zijn met de lucht, 
      ik wil luist’ren naar mijn adem. 
      ik wil luisteren naar mijn zucht. 
      ik wil luist’ren naar mijn zwijgen, 
      daarna zal ik verder gaan 
      en de zee, ik weet het zeker, 
      zal mijn zwijgen wel verstaan. 
                                                                          Toon Hermans 
 

 Met vriendelijke groeten, 
                     Loes Siedenburg en Tineke Hupkens 


