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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   

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 

28 mei   Geen viering! 

28 mei 19.30 uur Hoorn, Koepelkerk,          

   Taizé-viering 

 

Oecumenische viering 

Zaterdagavond 29 april om 19.00 uur is er een                      

oecumenische viering in de RK kerk van            

Westwoud. Deze viering is voorbereid door de       

oecumenische werkgroep. 

De zondagviering van 30 april komt hierdoor te 

vervallen. 

 

Dodenherdenking 

Donderdagavond 4 mei om 19.00 uur herdenken de 

gezamenlijke kerken en de gemeente de slachtof-

fers door oorlog, geweld overal in de wereld. Ook 

herdenken we de slachtoffers die bij vredesacties 

door geweld omkwamen. De bijeenkomst is in de 

protestantse kerk.  

Het thema dit jaar is: ‘herdenken door verhalen te 

vertellen’. Er zullen bijdragen zijn van kinderen 

van de basisscholen.  De pianist Bo de Myttenaere 

verleent muzikale medewerking. 

Na deze bijeenkomst lopen we de stille tocht naar 

het monument op de hoek Julianastraat -           

Kranenburglaan. 

 

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 is: 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). 
 

Een kruis langs de weg   (Column Ds Marina Slot) 

Ik moet vanmorgen naar Enkhuizen en rijd langs de 

provinciale weg. Vlak voor het kruispunt waar ik altijd 

linksaf sla naar Hoogkarspel zie ik een klein                   

natuurstenen kruis staan.  

In de gauwigheid zie ik niet wat er op staat. Ik vermoed 

dat het voor een jong mens is die in het verkeer is         

omgekomen. Maar als ik het later opzoek, blijkt het een 

monument te zijn voor een jonge verzetsstrijder uit 

Venhuizen, Nico Broers, 23 jaar oud. Achter dit kleine 

kruis en die paar woorden zit een persoonlijk verhaal 

van moed en levenslust maar ook van de dood in de 

ogen zien en sterven voor de vrijheid van anderen. De 

Passion langs de provinciale weg Hoorn-Enkhuizen! 

Persoonlijke verhalen, daar gaat het om, want door die 

verhalen wordt de noodzaak om aan en voor vrede te 

werken helder.  

Op 4 mei bij de dodenherdenking in de protestantse 

kerk op het Raadhuisplein in Hoogkarspel vertellen we 

die persoonlijke verhalen aan elkaar.  

Om stil te staan bij hoe kostbaar onze vrede en vrijheid 

is en hoeveel ( jonge) mensenlevens oorlog kost. Kom je 

daar ook om 19.00 uur? Ook Nico Broers komt ter 

sprake om niet te vergeten.... Daarna gaan we met          

elkaar naar het monument om twee minuten stil te staan 

bij de slachtoffers van toen en van nu.  

In Westwoud is er ook een herdenkingsmoment in de 

protestantse kerk om 19.00 uur. Omstreeks half 8 gaan 

de aanwezigen richting de Schalm en lopen vandaar 

naar het Heidens Kerkhof naar het monument voor de 

stilte van 20.00 uur. Op dit kleine kerkhof liggen helaas 

drie slachtoffers  begraven van geweld toen én nu:        

dr. Wytema, Hans Engel en Etienne de Boer.                    

Gedenken om nooit te vergeten....... 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

