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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   

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 

25 juni 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Cor v.d. 

   Spek, m.m.v. zanggroep 

   Anima Mea 

02 juli 10.00 uur Westwoud, Mevr. Ina  

   Broekhuizen-Slot 

09 juli 10.00 uur Hoogkarspel, Dhr Jerke de 

   Vries 

16 juli 10.00 uur Hoogkarspel,  Dhr Piet 

   Meijer 

 

Buiten-viering 

Zondagmorgen 11 juni om 10.00 uur is er een        

buiten-viering in de kas van Pieter Jong in           

Lutjebroek. 

Voorganger is Ds Marina Slot. Marcel Visser komt 

zingen en begeleidt zichzelf op gitaar. Bets         

Conijn begeleidt de samenzang op het keybord. 

 

Het adres is achter Horn 82 in Lutjebroek.  

U wordt vriendelijk verzocht een stoel mee te          

nemen, indien mogelijk. U bent welkom! 

 

Hier ben ik 

Hineni. Hier ben ik – maar dan in het Hebreeuws. 

Het antwoord van de mens als God hem roept. 

Abraham, Mozes, Samuel zeiden het. Niet een  

passief jezelf uit handen geven, maar een actief en 

helder gaan staan en je openstellen. ‘Hier ben ik,    

ik stel me beschikbaar voor u.’ 

Mijn ouders woonden tijdelijk in een flat. Een               

afschuwelijke betonnen kolos aan de Nieuwe         

Waterweg. Dreunend vrachtverkeer,                   

 

petrochemische industrie aan de overkant, geen 

groen te bekennen.  

Een onherbergzaam oord, in mijn beleving. Toch 

diende zich ook daar leven aan. 

Op een middag landde er een vogeltje op de railing 

van het balkon. Een vertederend bolletje veren zo 

midden in die stenen woestijn. Het hipte op en neer 

en tjilpte. Mijn moeder riep mijn vader erbij. ‘Een 

kanarie! Die is vast ergens ontsnapt’, zei hij. Hij 

joeg hem weg. ‘Naar huis jij!’ 

Het vogeltje vloog, maar zat binnen de kortste       

keren weer op de balkonrand. 

Deze keer probeerde mijn moeder het. ‘Hupsakee! 

Wegwezen jij. Ga maar terug naar je kooitje.’ En 

daar fladderde het diertje weer weg. Nog geen       

minuur later zat het er weer. Tegen zoveel          

onverzettelijkheid waren mijn ouders niet bestand. 

Ze toverde ergens een kooitje vandaan, waar de 

kanarie zich gewillig in liet opsluiten. Hij voelde 

zich er thuis en heeft mijn ouders jaren verblijd 

met zijn aanwezigheid. Ze noemde hem Hineni, 

want heel vasthoudend had hij met zijn terugkeren 

gezegd: ‘Hier ben ik. Je kunt me wel wegsturen, 

maar hier moet ik zijn.’ 

 
(Marga Haas is theoloog en redactielid van de  Open Deur) 

 

Een merel 

Er is iets in de zang van een merel 

het is voorjaar, je wordt wakker 

 

je ligt te denken in de nacht 

het raam staat open – er  is iets 

 

waarvan die vogel zingt 

en je denkt aan wat je moet opgeven 

 

er is iets in je dat leeg is en het stroomt vol 

met het zingen van die merel 

 
(Rutger Kopland) 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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