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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   

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 

02 juni 19.00 uur Hoogkarspel,               

   meditatievesper, Wilma van 

   Ophem 

04 juni 10.00 uur Westwoud, Ds Marina Slot 

11 juni 10.00 uur Lutjebroek, Ds Marina Slot,      

   buitenviering in de kas van 

   Pieter Jong     

15 juni 09.45 uur Noorderlandhuis,                     

   Ds Marina Slot  

18 juni 10.00 uur Hoogkarspel,   

   Pastor Ton Heijboer 

 

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen 18 mei om 09.45 uur gaat            

Ds Marina Slot voor in de viering van het            

Noorderlandhuis. 

 

Viering zondag 21 mei 

Zondagmorgen 21 mei om 10.00 uur is er een        

viering in de PKN kerk van Hoogkarspel.                                    

Ds Henri Frölich uit Purmerend is de voorganger. 

 

Confirmation in de Lutherse Kerk in                            

Denemarken (Column Ds Marina Slot) 

Onlangs waren wij op familiebezoek in                      

Denemarken omdat wij uitgenodigd waren voor de 

Confirmation van een meisje van 13, de klein- 

dochter van mijn schoonzus en zwager. 

In de Lutherse kerk die een staatskerk is, is de 

Confirmation een belangrijke gebeurtenis in het          

leven van jonge mensen. Je zegt ‘ja’ tegen het        

geloof in Jezus Christus en je bereidt dat           

 

nauwgezet voor met de priester, de andere           

kinderen en natuurlijk je ouders. 

In een feestelijk versierde kerk waren 14 jonge 

mensen met hun familie en vrienden samen om dit 

feest te vieren.  

Opvallend is, is dat veel meisjes al jongvolwassen 

vrouwen zijn en de jongens er nog klein en                  

kinderlijk uit zien. 

De jongeren worden na hun ‘ja’ gezegend door de 

priester en ze krijgen van haar een Bijbeltekst mee  

voor onderweg in hun leven. 

Ontroerend om dat jonge spul zo plechtig bij             

elkaar te zien met de emotie als jouw kind,          

kleinkind, neefje of nichtje, vriendin of vriend aan 

de beurt is. Dan gaat de familie staan en vormt als 

het ware de beschermende kring die om je heen 

staat en voor je opkomt.  

Het feest stopt niet bij de kerk, want er is van alles 

te vieren eerst in een restaurant met een               

uitgebreide lunch met speeches, liedjes en               

geschenken. Later nog in de familiekring met 

sandwiches en koffie voor degenen die nog een 

verre reis moeten maken.  

Wij waren er vol van en niet alleen van al het eten. 

Ook van een hele dag Deens proberen te verstaan, 

praten in het Engels en een beetje Nederlands.  

Verbazing was er bij mij over de ruime budgetten 

van de kerken, er zijn meestal twee of drie priesters 

in een kerk, in de nieuwe wijken die gebouwd         

worden, wordt ook onmiddellijk een splinternieuwe 

kerk gebouwd.  

En dan kom ik afgelopen zondag in de Lutherse 

kerk van Enkhuizen, die deze maand afscheid 

neemt van haar mooie oude kerkje aan de         

Breedstraat. Een gemeenschap van Deense           

oorsprong, opgericht door zeelieden die in               

Enkhuizen zijn blijven hangen. Wat is het toch gek 

verdeeld in de wereld! 

 

 

 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

