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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       

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 

23 juli 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot 

29 juli 19.00 uur Westwoud, pastorietuin RK 

   Kerk, Ds Marina Slot en de 

   oecumenische werkgroep 

 

Noorderlandhuis 

Donderdagmorgen om 9.45 uur is er een viering in 

het Noorderlandhuis.                                       

Voorganger is Ds Marina Slot. 

 

Zondag 18 juni 

Deze zondagmorgen is er om 10.00 uur een viering 

in de PKN kerk van Hoogkarspel. Voorganger is 

Pastor Ton Heijboer. Organist is Dick Grasman. 

Ton zal zijn overweging illustreren met een power-

point-presentatie van een aantal kunstwerken. 

 

Buitenviering in de kas in Lutjebroek 

Evenals vorig jaar ging Ds Marina Slot afgelopen 

zondag voor in een buitenviering in de kas van   

Pieter Jong in Lutjebroek. Wat een bijzondere plek 

om een zondagse viering te houden! We kwamen 

deze zondagmorgen ‘op adem’ op een plek waar 

normaliter heel hard gewerkt wordt. De kas werd 

nu zomaar een mooie plek van bezinning! 

 

Soms gaat er een luikje open                             

Op Pinksteren, een feest dat een beetje ongrijpbaar 

is, maar waar ik wel altijd heel vrolijk van word, is 

mijn zwager toch nog plotseling overleden. 

Hij was al langer ziek en moest tot groot verdriet 

van mijn zus in oktober j.l. worden opgenomen in 

een verpleeghuis, maar niemand had verwacht dat 

hij nu zou gaan. Barmhartig in zijn slaap, dat wel. 

Die zwager was een bijzondere zwager voor mij. Ik 

was vier jaar toen mijn zus verkering kreeg met 

hem, dus eigenlijk kreeg ik er gewoon een grote 

broer bij. Een broer die met mij speelde, voetbalde 

en andere dingen dan mijn eigen broer ooit met mij 

deed. Achter op de brommer, wilde spelletjes, 

stoeien en zo. 

Mijn oudste zus en hij waren eigenlijk altijd met 

mij op stap, zij was mijn tweede moeder en beiden 

hebben op mij het ouderschap kunnen oefenen. 

Als zo iemand uit je leven verdwijnt, gaat er een 

luikje open. De herinneringen buitelen over elkaar 

naar buiten. Onvoorstelbaar veel, ik wist niet dat ik 

dat allemaal heb meegemaakt met mijn zus en 

zwager. 

Een paar dingen waren altijd wel belangrijk in 

mijn verhalen over hen zoals dat zij mij samen  

seksueel hebben voorgelicht en hoe ze altijd met 

mij gingen wandelen en op stap gingen naar leuke 

dingen (zelfs op zondag, want vroeger mocht ik 

niet zo veel op ‘de dag des Heren’). 

De grote ijsjes die ik van hem kreeg, zo groot had 

ik ze nog nooit gehad! 

En natuurlijk ook het verdriet wat er was, dat zijn 

ouders en mijn vader zo jong vlak achter elkaar 

overleden en dat hij zo goed kon troosten. 

Maar wat overheerst, is de lol en de warme         

aandacht die we voor elkaar hadden. Fijn is het 

dat er in verdrietige tijden toch zoveel moois             

terugkomt. Dat is nú een troost. 

 

 

 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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