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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   

23 apr 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Siep 

   Rienstra, Theaterviering 

   Bartiméus 

29 apr 19.00 uur Westwoud, RK Kerk,           

   oecumenische viering 

04 mei 19.00 uur Hoogkarspel,   

   Dodenherdenking 

04 mei 19.00 uur Westwoud,   

   Dodenherdenking 

07 mei 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot 

14 mei 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot, m.m.v. Voces Féminé 

18 mei 09.45 uur Noorderlandhuis, Ds Marina 

   Slot 

21 mei 10.00 uur Hoogkarspel,   

   Ds Henri Frölich 

 

Bartméusviering 

Zondagmorgen 23 april om 10.00 uur is er een       

theaterviering in de PKN kerk van Hoogkarspel.  

In deze viering zijn wij getuige van de familie         

Timeüs. Vader en zoon vertellen hun verhaal over 

hun leven en hun geloof. Wie zijn zij? Wat geloven 

zij? Is de blindheid van de zoon een straf?  Of is er 

wat anders aan de hand? Siep Rienstra speelt een           

dubbelrol, hij is zowel de vader als de zoon. 

U bent van harte welkom deze bijzondere viering 

mee te maken! 

 

Herbergmaaltijd 

Vrijdagavond 19 mei is er weer om 18.00 uur een 

maaltijd in de herberg van de kerk in Hoogkarspel. 

Het thema van deze maaltijd: Eten in de Bijbel. 

Deze maaltijd staat open voor iedereen! U kunt 

zich opgeven bij Tineke Hupkens (T. 753817 of                                           

e-mail: tinekehupkens@gmail.com) 

 

 

 

 

Voedselbank 

In de hal van onze kerk staat een mooie houten kist        

bestemd voor de voedselbank. U kunt hierin altijd een 

pakketje leggen van houdbare producten, zoals pasta, 

koffie,  bonen, pannenkoekenmeel enz. Regelmatig 

brengt iemand van de kerk de inhoud van deze kist naar 

de voedselbank in Hoorn.  

 

Onze mannen (Column Ds Marina Slot) 

Ja, daar kijk je van op zo' n titel. Heeft de dominee dan 

toch een man? Neen, dat heeft ze niet, maar wij hebben 

wel twee mannen regelmatig over de vloer, vandaar 

'onze mannen'. 

Het begon bij mij met een schilder, een hele bijzondere 

schilder, die mijn huis schilderde en met mij over          

filosofie debatteerde en mij boeken uitleende. Ook     

dronken wij samen wel eens een lekker glas wijn en dan 

ging het overal over, over liefde, relaties enz.  

Toen wij in ons nieuwe huis kwamen wonen, bracht                

onze schilder zijn collega, de timmerman mee. Hij 

moest er nog even aan wennen dat wij elkaar met een 

kus begroeten maar dat was gauw gepiept.  

Samen zijn ze allround!! Alles wat er gedaan moet     

worden, gebeurt direct of op termijn. Die termijn kan 

wel eens wat langer duren want toen onze kastdeur niet 

liep, moesten we wel heel vaak bellen en appen voordat 

er actie werd ondernomen. Maar toen kwam onze man 

wel: stralend, met een dikke kus en een boeket bloemen. 

En de kastdeur loopt weer als een zonnetje.  

Welke schilder geeft jou een boeket als hij je hele huis 

heeft geschilderd?? Raad eens...de onze..... 

Toen we trouwden in Amsterdam waren ze er ook, wel 

een beetje te laat, want de een dacht dat het zo laat           

begon en de ander zo laat. En dan ben je wel eens echt 

te laat. Maar gelukkig was de taart nog niet op. 

Mijn vrouw en ik zijn dol op onze mannen en zij op 

ons.... 

Jaloers?? Dat is ook de bedoeling van deze column, 

want het zijn ‘onze mannen’, maar je mag ze wel eens 

lenen. Alleen als ze er zelf zin in hebben, want daarom 

hebben ze zo’n plezier in hun werk. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

