
 

 

PROTESTANTSE  GEMEENTE 

 

Predikante: Ds Marina Slot: marinaslot@kpnmail.nl 

tel. (06) 22 55 94 44 

Op maandag en dinsdag niet bereikbaar, in noodgevallen contact 

opnemen met de scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601 

Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730, 

email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek 

Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel 

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of  0637229429 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

 

 

 

De PKN Hoogkarspel is een gemeenschap die open 

staat voor iedereen. Een ieder is welkom bij alle          

vieringen en activiteiten die georganiseerd worden. 

 

Vieringen   

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 

Pinksterviering m.m.v.  

Enrico Kors en Voice Over 

11 juni 10.00 uur Lutjebroek, Ds Marina Slot,      

   buitenviering in de kas van 

   Pieter Jong aan de Horn 

15 juni 09.45 uur Noorderlandhuis,                     

   Ds Marina Slot  

18 juni 10.00 uur Hoogkarspel,   

   Pastor Ton Heijboer 

25 juni 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Cor van  

der Spek m.m.v. zanggroep 

Anima Mea 

 

 

 

Zondag 28 mei 2017 

Er is deze zondag geen viering vanwege de  

kermis op het Raadhuisplein. 

 

Zondag 4 juni 2017 

Deze Pinksterzondag is er om 10.00 uur een 

viering in Westwoud. Voorganger is Ds Marina  

Slot, muzikale medewerking wordt verleend door 

Enrico Kors en de zanggroep Voice Over. 

 

De hemel is voor mij……. 

Het blad Woord en Dienst plaatste op Facebook 

een berichtje om te reageren op de zin ‘De hemel is 

voor mij….’De reacties hierop liepen zeer uiteen. 

We laten u een selectie hiervan lezen; 

 

 

 

De hemel is voor mij … een goede plek, 

onlosmakelijk verbonden met Hemelvaart en de 

verschijningen van Jezus daaraan voorafgaand. 

Hij verscheen Zijn leerlingen, troostend,  

bemoedigend, wetend hoe moeilijk het is een  

dierbare los te laten. De leerlingen vertelden het 

elkaar telkens weer en werden getroost en  

bemoedigd. Hij is niet dood, Hij leeft 

Ze kregen weer hoop en en konden weer verder . 

Nooit heb ik dat zo duidelijk voorvoeld als tijdens 

het voorbereiden en leiden van de dienst op die 

moeilijke Hemelvaartsdag., de eerste nadat onze 

zoon van 22 plotseling daags na zondag Lataere- 

voorgoed uit ons leven was weggewandeld. 

Noot: Zondag Lataere is de vierde zondag in de 

40dagentijd. 

 

De plek waar ik het meest gelukkig ben. De plek 

waar ik hoor. 

 

De hemel is voor mij het visioen van het  

Koninkrijk Gods op aarde. 

 

Éven het gevoel te hebben dat alles klopt, dat het 

mooi is en goed. Dat is de hemel op aarde. 

 

‘Ja.. ‘De hemel is voor mij. Punt. Want als het er 

is, is het de hemel niet meer.’ 

 

‘De hemel is voor mij heel aards. Een nieuwe 

hemel en een nieuwe aarde immers? Ik vermoed 

dat zoals voor C.S. Lewis de hemel Engeland was 

in verheerlijkte staat, het voor mij Ameland zal zijn 

in verheerlijkte staat. Maar bovenal:  

de ontmoeting met Jezus zelf. 

 

De hemel is voor mij… de garantie voor een  

vernieuwde aarde. 

 
                       Met vriendelijke groeten, 

                                           Loes Siedenburg en Tineke Hupkens 

 

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


 


