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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 

02 dec 19.00 uur Hoogkarspel,   

   Meditatievesper o.l.v. Cor 

   van der Spek 

04 dec 10.00 uur Westwoud, Ds Marina 

   Slot, 2de, Adventsviering 

11 dec 10.00 uur Hoogkarspel,   

   3de Adventsviering,  

   Ds Marius Braamse, m.m.v. 

   het Harpduo Tessel en Anna 

15 dec 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Luuk 

   van Loo 

18 dec 11.00 uur Hoogkarspel,   

   Kerstzangviering, m.m.v. de 

   Kerkenraad en het Gemengd 

   Koor o.l.v. Tineke Broers 

22 dec 10.00 uur Noorderlandhuis,  

   Oecumenische Kerstviering, 

   Ds Marina Slot en Pastor 

   Jules Post 

 

Meditatievesper 2 december 

Vrijdagavond om 19.00 uur is er een meditatie-

vesper in de PKN Kerk van Hoogkarspel. Pastor 

Cor van der Spek is de voorganger. Het thema is 

bidden. Wat is bidden? Als we het over bidden 

hebben denken we algauw aan het – min of meer – 

afraffelen van gebedsformules. In het verleden 

ging het vaak over het vragen van een gunst.         

Vandaar dat menigeen er in de loop van de tijd een 

hekel aan heeft gekregen, want het hielp niet. Dat                

bidden ook met je diepste ’zijn’ te maken heeft, de 

bestaansgrond die je doet leven, dat heeft een         

andere dimensie. Huub Oosterhuis schrijft over 

bidden: ‘leer vragen, smeken, aandringen, bonken 

op luiken. Leer bidden! Wees niet mat, vaag, wees 

heftig, waakzaam, ontroerbaar. Verlang hartstoch-

telijk naar de werking van de Heilige Geest: dat de 

naam van God, die bevrijding en liefde betekent, 

werkelijkheid zal worden in mensen'. 

 

Zondag 4 december 

Zondagmorgen 4 december om 10.00 uur is er een 

viering in de PKN Kerk van Westwoud. Ds Marina 

Slot is de voorganger. Uitgenodigd is Nadine                       

Bizoza. In een vraaggesprekje tussen Nadine en   

Ds Marina komt het thema ‘overgave’ ter sprake. 

 

Over de liefde (Column Ds Marina Slot) 

Laatst vroeg iemand aan mij waarom ik het in de 

viering en ook in mijn column altijd over de liefde 

heb. Ik moest daar even over nadenken. 

Het meest voor de hand liggende antwoord is dat 

er in de wereld zoveel onvrede, haat en oorlog is 

en dat we daarom wel een beetje tegengif kunnen 

gebruiken. 

Nu het Advent is en we de komst van een kind          

verwachten, een kind dat de wereld iets heel                

anders heeft gegeven dan waar men op hoopte, kan 

ik het beter uitleggen. 

Neen, Jezus van Nazareth werd geen leider met 

spierballentaal en manipulaties, geen koning die 

elke dag moest laten zien wat hij waard was.  

Jezus van Nazareth werd mens onder de mensen, 

met geboortepijn en ter wereld gekomen in een         

onherbergzame wereld. Hij leefde onder ons en 

was een mens van vlees en bloed. En toch was hij 

ook anders. 

Hij had aandacht voor de mens die hij ontmoette, 

hij was bezig om mensen bewust te maken van wat 

ze met zichzelf en met elkaar doen. Dat je de kant 

op kan gaan van elkaar dwarsliggen, elkaar pijn 

doen of dat je elkaar kunt helpen, liefhebben. 

Dat je kan kiezen voor een leven van liefde, vrede 

en gerechtigheid of dat je je kan laten leiden door 

het kwaad, het boze, de schaduw in je zelf. 

Ik ben een volgeling van die zoeker naar liefde en 

recht. Ik probeer zo goed en zo kwaad als het gaat 

die weg ook te volgen.  

Dus gaat het elke dag bij mij over de liefde ….Mij 

verveelt het nooit. 

En u??? 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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