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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       

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 

06 aug 10.00 uur Westwoud,            

   mevrouw Carla Frederiks 

 

Zondag 25 juni 

Zondagmorgen 25 juni om 10.00 uur is er een        

viering in de PKN Kerk van Hoogkarspel. Pastor 

Cor van der Spek is  de voorganger. Over deze 

komende viering heeft hij het volgende                 

geschreven: ‘We weten allemaal wat angst is. Er 

zijn vele vormen van angst. Vaak wordt dat ver-

taald in concrete vormen van bang zijn.  Je bent 

bang dat je zakt voor een examen, je kunt bang zijn 

voor een ziekte, je kunt bang zijn voor de agressie 

van  anderen. Ook angst voor andere mensen kan 

heel  reëel zijn. Maar niet altijd kun je angst 

concretiseren, zoals bij iemand die in stervensangst 

verkeert. Vorige week kwamen religieuze leiders 

van alle mogelijke geestelijke stromingen bij elkaar 

en spraken zich uit over wat ze van elkaar konden 

leren en het goddelijke dat in de ander aanwezig is 

te zien. In de bijbel is ook dikwijls sprake van 

angst. Zowel de profeet Jeremia als Matteüs laten 

zien dat mensen vanwege hun levenswijze                  

bedreigd kunnen worden. Hoe we daarmee omgaan 

is belangrijk om bij stil te staan’. 

 

Een rare vogel 

De mus wilde grotere nesten leren bouwen. Dus 

werd zij een spreeuw.                                                      

De  spreeuw wilde graag kunnen zweven. Dus 

werd zij een meeuw.                                                         

De meeuw zou graag leren zaadjes te pikken. Dus 

werd zij een kip.                                                                   

De kip bedacht dat het mooi zou zijn als zij kon 

zwemmen Dus werd zij een eend.                                  

De eend verlangde ernaar indruk te kunnen maken. 

Dus werd zij een zwaan.                                                                    

Een vogelkenner vroeg de zwaan: ‘wie ben jij nu 

eigenlijk? Een mus, een spreeuw, een meeuw, een 

kip, een eend of een zwaan?’ De zwaan                                

antwoordde: ‘ik ben wat ik kan.’                                        

De vogelkenner lachte spot-

tend en noemde haar een ra-

re vogel. De zwaan boog 

treurig het hoofd. Tot op de 

dag van vandaag zie je de 

zwaan met         gebogen 

hoofd rondstappen, maar 

soms denkt zij aan nieuwe 

mogelijkheden. Dan strekt 

zij haar vleugels en vliegt 

ernaar toe. De nek  

   fier gestrekt. 
Stephan de Jong 

 

 

zomers van toen, 

zijn groener en warmer, 

zomers van nu 

zijn een tikkeltje armer 

 

maar straks zijn de zomers 

van nu net zo groen 

en zo warm, want dan zijn het 

de zomers van toen 
Toon Hermans  

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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