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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 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, 

   m.m.v. Koor Echo 

26 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, m.m.v. Bo de  

   Myttenaere op piano,                

   4de zondag 40-dagentijd 

02 apr 10.00 uur Westwoud, Ds Hanneke                  

                                        Borst, 

                                       5e zondag 40- Dagentijd 

 07 apr  19.00 uur Hoogkarspel,  

                                       meditatievesper 

                                       pastor Cor van der Spek         

 

Zondag 12 maart 

Deze morgen is er om 10.00 uur een viering in  

Hoogkarspel. Het is de 2e zondag in de  

40-dagentijd Voorganger is pastor Louise Kooiman. 

  

Gesprekken voor de zondag 

Woensdagmiddag 15 maart om 15.30 uur, in het  

gesprek voor de zondag, bereiden we in de herberg, de 

viering van zondag 19 maart voor. Het koor Echo uit  

Heerhugowaard verleent muzikale medewerking aan 

deze viering. We nemen deze zondag afscheid van  

kerkrentmeester Rein Frima. De kerkenraad is heel blij 

dat we Sietze van Gosliga bereid hebben gevonden de 

taak van ouderling kerkrentmeester in de functie van 

penningmeester op zich te nemen. Hij wordt deze 

morgen in het ambt bevestigd.  

 

Op woensdag 22 maart om 15.30 uur bereiden we in 

de herberg de viering van 26 maart voor. Dit wordt een 

poëzieviering. U kunt een gedicht dat u mooi vindt in 

de viering voorlezen. In het gesprek voor de zondag  

bespreken we welke gedichten worden voorgelezen 

 

Column Ds Marina 

Sterk en dapper, dat is thema van de 40-dagentijd voor 

Pasen in de protestantse kerk. En ook ons thema hier in 

Hoogkarspel en Westwoud. Beelden genoeg bij deze 

twee woorden: sterk en dapper, niet alleen Bijbelse 

beelden van Jezus die getergd wordt in de woestijn door 

de duivel, maar ook blijft bij waar hij voor staat. Maar 

ook hedendaagse plaatjes, teksten, filmpjes uit het  

dagelijks leven trekken aan mij voorbij.  Want wat zijn 

er veel mensen die sterk en dapper de slechte 

boodschap over hun gezondheid aannemen! Wat zijn er 

dappere mensen die zich te weer stellen tegen politici 

die oproepen tot discriminatie en racisme, tot haat en 

antisemitisme, tot uitsluiting van elke gelovige moslim. 

Wat zijn mensen sterk en dapper in hun verweer tegen 

onderdrukkende regimes en wat gaan vrouwen en 

meisjes in ontwikkelingstanden sterk en dapper  voor 

onderwijs en ontwikkeling. Wat een sterke en dappere 

kinderen zijn er op deze wereld en in ons dorp, na 

tegenslagen en soms met angst in hun lijf, maar ook 

weer vrolijk stappen zij de wereld in. Wat vechten  

Indianen voor hun heilige grond waar nu een  

pijpleiding over gaat lopen. Ze vechten in het grootste 

democratische land van de wereld tegen een president 

die op een vreselijke manier over vrouwen spreekt en ze 

ook zo bejegend.  

Daar in het land waar voor velen in de jaren 50 en 

later de vrijheid begon, staan vrijheid van pers en het 

vrije woord onder druk en toch blijven overal 

 journalisten opstaan om de waarheid boven tafel te 

krijgen. Schrijvers, dichters, kunstenaars krijgen weer 

een rol in het ontmaskeren van het kwaad in de wereld. 

Het is een tijd om sterk en dapper te zijn en niet  

duiken en angstig te worden. Want er zijn heel veel 

mensen van goede wil in deze wereld. Goddank! 

 

 

                      Met vriendelijke groet, 

                              Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
 Met vriendelij ke groeten, Tine ke Hupkens  en Loes  
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