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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 feb 10.00 uur Hoogkarspel, Mevr. Carla 

   Frederiks 

03 mrt 19.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, Wereldgebedsdag 

05 mrt 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot, 

   1e zondag 40-dagentijd 

12 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Louise 

   Kooiman,   

   2de zondag 40- dagentijd 

16 mrt 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina 

   Slot 

19 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot,   

    3de zondag 40-dagentijd 

 

Viering 26 februari 

Zondagmorgen 26 februari om 10.00 uur is er een 

viering in de PKN Kerk van Hoogkarspel.             

Mevrouw Carla Frederiks uit Enkhuizen is de 

voorganger. 

 

 

Lezing over iconen 

Donderdagavond 2 maart om 

19.30 uur komt dhr Paul Bren-

ninkmeijer in de PKN Kerk 

van Hoogkarspel een interes-

sante lezing geven over ico-

nen. Paul Brenninkmeijer is 

RK priester met emeritaat in 

het bisdom van Utrecht. Ico-

nen zijn fascinerend!          

Ze worden met een speciale techniek geschilderd, 

doorgaans op hout volgens vaste voorschriften en 

regels. U bent welkom!            

Toegang is gratis.  

 

 

 

 

Blijf in de liefde (Column Ds Marina Slot) 

Wat is het toch moeilijk om in de liefde te blijven! 

Als iemand je pijn doet of als je gekwetst wordt 

door een ander. Dan gaan alle stekels recht         

overeind. Dan heb je de neiging om terug te slaan. 

Om te zorgen dat die ander het ook voelt wat hij 

jou heeft aangedaan. 

Dat leidt vaak nergens toe, want dat is vaak het        

begin van onduidelijke conflicten en ruzies. 

Gebaseerd dikwijls op oude pijn, misschien zelfs 

wel kinderverdriet. 

En wat is het moeilijk om tegen iemand te zeggen:  

‘Au, dit doet zeer, kijk naar me en kijk naar jezelf 

wat je met mij en met jezelf doet’. 

Hoe moeilijk is het om in verbinding te blijven op 

zo’n moment. 

Je hoopt dat jij zelf ervan leert en de ander ook. 

Als volwassene weet je allang dat het niet helpt om 

te pingpongen met elkaar: welles nietes is een 

groot gat, een mega valkuil en het begin van een 

echt conflict. 

Ik heb geleerd dat ik op tijd moet stoppen, maar 

dan nog gaat het wel eens mis. 

Ik heb geleerd dat gelijk hebben/krijgen geen           

kostbare waarde is, maar respect voor de mening 

en de  gevoelens van de ander wel. 

In kerk en samenleving, thuis, op school, op je 

werk en in het buurthuis is het de kunst om in de 

liefde te blijven en rechtvaardig te zijn. Sommige 

mensen hebben daar een talent voor. Die dragen 

de liefde aan bij bosjes, maar weten ook wat recht 

en krom is.....  

Zij hebben vaak veel over en anderen, ikzelf ook, 

doen er voordeel mee. 

Koester die mensen in je omgeving, herken ze in je 

buurt, zet ze in het zonnetje in je familie, want die 

combinatie van liefde en rechtvaardigheid is goud 

waard. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/

