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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 

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, Pastorie-tuin        

   RK Kerk, Ds Marina Slot

   Oecumenische Viering,  

07 aug 10.00 uur Westwoud,   

   Pastor Ton Heijboer 

14 aug 10.00 uur Hoogkarspel,                           

   Ds Marina Slot  

18 aug 09.45 uur Noorderlandhuis, 

   Pastor Cor van der Spek 

21 aug 10.00 uur Hoogkarspel,  

   Ds Annigje de Jong-Idzinga 

28 aug 10.00 uur Hoogkarspel,  

   Ds Marina Slot, Startzon-

   dag, m.m.v. The Clue

    

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. 

  

Zaterdag30 juli 

Zaterdagavond 30 juli om 19.00 uur is er bij goed 

weer een oecumenische viering in de pastorie-tuin 

van de RK Kerk van Westwoud. Bij slecht weer 

wordt er uitgeweken naar de kerk zelf. 

 

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?  

 

Verlos ons van de boze (Column Ds Marina Slot) 
Oradour sur Glane, een bloeiende plaats gelegen aan 

de trambaan, is een plek waar mensen samenwonen en 

waar anderen naar toe komen om te logeren in het         

hotel, om te werken en boodschappen te doen. Het is 10 

juni 1944, een afdeling van de Waffen SS vermoordt in 

een paar uur alle 642 personen die aanwezig zijn in het 

dorp, een enkeling ontkomt. 

De mannen worden op verschillende plekken massaal 

gefusilleerd, de vrouwen en kinderen worden in de kerk 

gedreven en uitgerookt. Als ze naar buiten vluchten, 

worden ook zij neergeschoten. Niks is meer heilig. Alles 

wordt in brand gestoken om geen sporen na te laten.  

Wij lopen 72 jaar na dato door het dorp, want de toen 

jonge generaal Charles de Gaulle bepaalde dat dit dorp 

een monument van herinnering moest worden. Ernaast 

is een nieuw dorp gebouwd met dezelfde plattegrond als 

het oude dorp.  

Gemeenschappelijk is de begraafplaats die heden en 

verleden met elkaar verbindt. 

Mensen lopen in stilte door de straten. De namen en    

beroepen van de bewoners staan op de ruïnes. Oude 

autowrakken staan in het gras. En dan in een grote       

kelder vlakbij de begraafplaats liggen de resten van 

persoonlijke bezittingen van bewoners, brillen, zakmes-

sen etc. Daar staat ook een ouderwetse kinderwagen               

(zo eentje waar ik zelf ook nog in gelegen heb) waar de 

kogelgaten in zitten. Dan lopen de tranen over mijn 

wangen. 

Het enige wat je dan kan bidden, is die bekende regel 

uit het Onze Vader:‘Verlos ons van de boze’ in verle-

den, heden en toekomst. Andere woorden zijn er niet. 
 

Wij wensen u een mooie zomer, Tineke Hupkens en                            

Loes Siedenburg 
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