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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 

12 feb 10.00 uur Enkhuizen, Lutherse kerk, 

   Ds Marina Slot en Ds  

   Jantina de Ruiter,   

   m.m.v. Marcella Kiekens   

12 feb 19.30 uur Westwoud, PKN Kerk,         

   Taizé viering 

16 feb 09.45 uur Noorderlandhuis,  

   Ds Annigje de Jong-Idzinga 

19 feb 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Ton 

   Heijboer 

26 feb 10.00 uur Hoogkarspel, Mevr. Carla 

   Frederiks 

 

Zondag 12 februari 

Zondagmorgen 12 februari is er om 10.00 uur een 

gezamenlijke viering met de evangelisch-lutherse 

gemeente van Enkhuizen. Voorgangers zijn                       

ds Marina Slot en ds Jantina de Ruiter. Marcella 

Kiekens luistert de viering op met harpspel.               

De viering vindt plaats in de lutherse kerk aan de  

Breedstraat 42 in Enkhuizen.                                     

Voor vervoer kunt u contact opnemen met Johan 

Hupkens, tel. 753817 of 0637229429. 

 

Taizé-viering 

Zondagavond 12 februari om 19.30 uur is er een  

Taizé-viering in de PKN Kerk van Westwoud. 

Centraal in de viering staat: Icoon van de             

Vriendschap’. Zoals gebruikelijk heeft de viering 

een meditatief karakter. Taizé-liederen worden          

afgewisseld met stiltes en korte teksten. Een oase 

van rust en bezinning in een hectische wereld. 

Ongeveer een week van tevoren worden op           

facebook de liederen gepubliceerd die gezongen 

gaan worden, zodat degene die dat wil, de liederen 

kan beluisteren en oefenen. Er is geen workshop 

meer op de zondagmiddag.  

De kerk is open vanaf 19.00 uur.  

 

 

Sacrale Dans 

De vier donderdagavonden Sacrale Dans staan           

gepland op 16 februari, 9 maart, 23 maart en 6 

april. We beginnen om 19.30 uur. De avond duurt 

tot 21.30 uur. Marry Westerlaken leidt de avonden.  

We vragen een bijdrage van 5 euro per avond.  

 

Uitzwaaien (Column Ds Marina Slot) 

Ze is bijna 26 jaar, dapper en moedig stapt ze de 

wereld in, heeft alles achter zich gelaten. 

We staan op Schiphol met familie en vriendinnen 

en genieten nog even van elkaars gezelschap. 

Iemand vraagt: “Heb je je sleutels?” “Welke?” is 

het antwoord.  

Haar huis is opgeruimd, de fiets is verkocht en dan 

heb je niet één sleutel meer. Moeilijk voor te stellen 

voor ons mensen die toch wel leven met enig bezit. 

Ze gaat naar Suriname om daar te wonen en te          

leven. Het land waar ze zich gelukkig voelt door de 

temperatuur, door de mensen, het gebrek aan 

agendadruk, de tijd voor ontmoeting en samenzijn.  

Ze gaat vrijwilligerswerk doen en uitrusten van een 

lange en intensieve periode met veel werk en zorg.  

En ze gaat op zoek naar haar passie in het leven, 

alle diploma’s zijn opgeborgen in een verhuisdoos, 

want die hebben haar nog niet gebracht bij wat ze 

werkelijk wil. 

Een van de vriendinnen zegt: leef je dromen! 

En dan is het zover, tranen vloeien en met een     

dikke brok in mijn keel, zwaai ik haar uit. 

De ‘kleine’ die geen kleine meer is, maar een 

vrouw van de wereld die kiest voor een eigen          

bestaan op een andere plek in de wereld, ver weg 

van dat koude Holland. 

Hoewel ze bij onze laatste lunch wel erwtensoep 

nam, nog even dat lekker Hollandse eten…. 

Communicatie kan tegenwoordig over de hele       

wereld zelfs met beeld, maar wat zal ik haar       

missen.  

Maar wat het belangrijkste is, is dat zij heel, heel 

blij is daar.  

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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