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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 

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, met zang van  

   Monique Neefjes  
17 juli 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Annigje de 

   Jong-Idzinga 

24 juli 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, Breken en Delen 

30 juli 19.00 uur Westwoud, PKN Kerk,           

   Ds Marina Slot,  

   Oecumenische Viering 
 

Zondag 26 juni 

Zondagmorgen 26 juni is er een viering in de PKN 

Kerk van Hoogkarspel. Pastor Cor van der Spek is 

de voorganger. Hij schrijft over deze viering het 

volgende: 

Wij geven allemaal een eigen invulling aan de 

dagen die ons gegeven zijn. 

We doen dat allemaal op verschillende manieren, 

ieder op zijn of haar eigen manier, 

de een zus, de ander zo, dat kan ook niet anders, 

want we zijn ook allemaal anders. 

Op zich is dat mooi, al die veelsoortige       inkleu-

ringen die mensen aan hun levensweg geven. 

De vraag bij dit alles is misschien alleen: gaat   ie-

dereen ook werkelijk de route die bij hem of haar 

past? 

Kies de route die bij je past. Als dat gezegd wordt, 

dan vraagt dat de nodige oriëntatie. 

Waar zijn we als mensen naar op weg, welk doel 

hebben we voor ogen? 

Het zangkoor "Hemelsbreed" zal extra glans aan 
de viering geven en de samenzang ondersteunen. 

 

 

Sterker dan je denkt (Column Ds Marina Slot) 

Soms komen er dingen op je pad, waarvan je denkt, 

dit red ik niet. Ik trek dit niet, dit is mij te machtig. 

Ziekte, een ongeluk, verlies en andere dramatische 

gebeurtenissen in je leven die bijna ondragelijk 

zijn. Wonder boven wonder, toch blijkt dat het 

gaat, weliswaar met de moed der wanhoop, met 

sidderende knieën of een hart vol angst, maar toch: 

je redt het wel.  

In sommige gevallen gaat het gewoon goed, het 

oude gezegde: ‘een mens krijgt kracht naar kruis’ 

is nog steeds van toepassing. En ook bij mensen 

van wie je het niet zo had verwacht. 

Dat geldt ook voor mensen die op je pad komen, 

mensen die jouw leven ongewild zwaar maken door 

hun geestelijk of lichamelijk ziek zijn of de zorg die 

ze nodig hebben. Ook dat kan je soms te zwaar  

vallen, niet te tillen zijn. Dan moet je moed        

verzamelen om de draad elke keer maar weer op te 

pakken. In mijn onmiddellijke nabijheid zie ik   

mantelzorgers zich bijkans vertillen aan de                  

problemen waar ze mee moeten dealen elke dag. 

Kiezen voor je zelf is vaak het moeilijkste en zeker 

als het over een langere pe-

riode gaat van jaren van 

aandacht en opoffering dan 

is het wel eens op. 

Toch gaat altijd op dat je 

sterker bent dan je denkt, 

dat datgene waar je zo te-

gen op zag, te doen is. Dat 

je misschien nooit     ge-

dacht had dat je dat zou 

volbrengen. 

Ieder mens heeft zijn of haar levensopdrachten. 

Pas achteraf weet je vaak wat jouw taak in de        

wereld is geweest, als het over is, als je klaar bent. 

En het er goed hebt afgebracht. 

 

Mantra’s zingen 

Vrijdagavond 24 juni om 20.00 uur is er weer een 

gelegenheid om samen met Monique Neefjes      

mantra’s te zingen in de PKN Kerk van Westwoud. 
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