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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 
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 
07 aug 10.00 uur Westwoud,   
   Pastor Ton Heijboer  

 
Zondag 3 juli 
Zondagmorgen 3 juli  om 10.00 uur is er een          
viering in de PKN Kerk van Westwoud. Ds Henri 
Frölich is de voorganger. Ds Frölich is parttime 
voorzitter van de Vereniging van Vrijzinnig          
Protestanten in Noord-Holland en voor de overige 
tijd is hij werkzaam als predikant bij de Hervormde         
Gemeente ‘de Purmer’. 
 
Zondag 10 juli 
Zondagmorgen 10 juli om 10.00 uur is er een         
viering in de PKN Kerk van Hoogkarspel.                 
Ds Marina Slot is de voorganger. Monique Neefjes 
komt de viering met haar mooie zangstem 
opluisteren.  
Zingen is van jongs af de grote passie van 
Monique. Eerst om haar eigen stem te vinden en zo 

gaandeweg werd het 
verlangen bij haar wakker 
om het wonder van haar 
eigen stem op een dieper 
niveau te delen met anderen. 
Zo kwam het dat zij de 
opleiding tot stembevrijder  

 
bij Jan Kortie heeft voltooid en met veel liefde               
iedereen begeleidt die verlangt naar meer en meer 
expressie te geven aan wie je werkelijk bent. 
 
Startzondag 
Zondag 28 augustus starten we het nieuwe seizoen 
met een feestelijke viering. Het Hoogkarspelse trio 
The Clue komt de viering muzikaal opluisteren.  
Noteert u vast de datum?  
 
Holy Island 
De Open Deur van juli/augustus heeft als thema Op 
een Eiland. In de lezersbijdragen heeft Karin van 
Straten uit Utrecht een stukje geschreven over        
Holy Island: 
 
Aan de Engelse kust, vlak onder de Schotse grens, 
ligt in de Noordzee een klein eiland met de            
toepasselijke naam 
Holy Island. In de 7de 
en 8ste eeuw stichtten 
Ierse missionarissen 
uit Iona er een  
klooster. Zij brachten 
het christelijk geloof 
terug in het 
Noordoosten van Engeland, vanwaar het zich       
verder over het land en Europa verspreidde. Hun       
motivatie was de geestelijke weg, de peregrinatio, 
een weg van onthechting waarbij zij alles achter 
lieten om alleen God te zoeken en te dienen.  
Wie naar Holy Island gaat stapt uit de tijd, een   
andere wereld binnen. Een wereld van rust en           
prachtige natuur. Het ritme van eb en vloed            
bepaalt wanneer het eiland toegankelijk is. De 
monniken zijn van het eiland vertrokken. Een 
enorme ruïne van de abdij uit latere eeuwen        
herinnert aan deze tijd. Wat bleef, zijn de           
dagelijkse getijdengebeden in het intieme kerkje 
waar eens de kloosterkerk stond. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 


