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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   

   

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 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 Cantorij van de Vår Frelsers Kirke uit Noor-

wegn zingt op Pinksterzondag in de Zuiderkerk 

Var Frelsers kirkes kantori is verbonden aan, zoals de 

naam al aangeeft, Vår Frelsers kirke in Haugesund, een 

stadje aan de noorse westkust. Opgericht in 1992, door 

kantor Njål Steinsland, staat het koor sinds 2010 onder 

leiding van  kerkmusicus Goos ten Napel.  Het koor 

heeft plm 35 leden. In de afgelopen 25 jaar heeft het 

koor zich ingezet voor de verrijking van de liturgie 

tijdens de erediensten. Daarnaast profileert het koor 

zich door het uitvoeren van de grote werken uit het kerk 

muzikale repertoire. Bachs passies, oratoria en cantates 

staan hierin centraal maar ook werken van nieuwere 

dato staan regelmatig op het programma. Zo zijn de 

laatste jaren o.a. uitgevoerd de Requiems van Duruflé 

en Fauré, Rejoice in the Lamb van Benjamin Britten. 

Meerdere werken zijn in opdracht geschreven voor het 

koor. Deze herfst zal het Requiem van Karl Jenkins 

worden uitgevoerd ter gelegenheid van het 25-jarig 

 

 

jubileum. Eerdere reizen voerden het koor naar  

Denemarken, Spanje en Nederland. 

Op Pinkstermiddag 4 juni om 17.00 uur zingt het koor 

in de Zuiderkerk een vesper met muziek uit hun rijke 

repertoire. 

De toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang. 

 

Droom,  kind (column D s Marina) 

Bij de doop van de kleine Seger Boersma in de Duif  

lazen we het gedicht/ lied ‘Droom kind’ van Paul van 

Vliet.  

Een prachtige aanmoediging om als kind, maar ook als 

volwassene te blijven dromen Toen we erover zaten te 

praten wat we als kind hadden gedroomd, kwam er 

wonderlijk veel boven.  

Weet jij nog veel van je kinderdromen of überhaupt 

droom je nog wel eens van iets moois, iets goeds? 

Toen ik klein was, droomde ik van buiten spelen, 

voetballen met mijn vader, wandelen. En gelukkig 

deden we dat ook, maar het was duidelijk, dat ik ruimte 

en vrijheid wilde. En dat is niet zo vreemd als je een 

nakomertje bent in een gezin met allemaal grote mensen 

in een klein stadsbovenhuis.  

En ik wilde naar school, dolgraag, want alle kinderen 

gingen naar de kleuterschool en ik niet. Mijn moeder 

vertelde dat dat niet kon want dat – begin jaren 50-  

eerst de kinderen uit de grote gezinnen voor gingen. 

Later heb ik daar ernstig aan getwijfeld, maar ja 

misschien was het waar. 

Ik droomde van een broertje of een zusje zoals zoveel 

kinderen, maar dat zat er bij ons niet meer in. 

Ik droomde van de beste vrienden zijn met dat grote 

meisje die altijd alles durfde. 

Later droomde ik van mezelf durven zijn, iemand  

worden!  

Dat  was heel wat om dat bewust te worden, want er 

waren altijd wel grote mensen om mij heen die  

vertelden wie ik was en wat ik moest  zijn. 

Ik draaide de knop om in het eerste jaar van mijn studie:  

als je nu iemand wilt zijn, moet je het ook gaan doen, 

was de innerlijke stem die mij opriep om uit mijn 

schulp te kruipen. 

Dat is wat je wilt voor je kind, dat ze zichzelf vinden, 

dat ze hun dromen waar mogen maken, dat ze hun  

doelen bereiken binnen de mogelijkheden die hun  

gegeven zijn.  
                                     

                                          Loes Siedenburg en Tineke Hupkens 
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