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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 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 

13 aug 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot 

 

Feest in Westwoud 

Zondagmorgen 2 juli om 10.00 uur is er een         

feestelijke viering in Westwoud. Voorganger is 

mevrouw Ina Broekhuizen-Slot uit Wognum. De 

viering zal gaan over feest en vreugde in de kerk. 

Feest voor alle mensen, niet alleen voor kerkgan-

gers, maar juist ook voor degenen die (er) buiten 

staan. We zingen onder meer lied 839: Ik danste 

die morgen toen de schepping begon. Het is de  

vertaling van het bekende lied ‘Lord of the dance’.  

Na de overweging klinkt er moderne muziek. Dan 

zal Dorine Taanman uit Hoorn dansen op           

salsaklanken. 

U bent van harte welkom! 

 

Op adem komen (Column Ds Marina Slot) 

Het hoge woord is er uit: ik ga volgend jaar met 

pensioen, bij dominees heet dat emeritaat, maar 

dat klinkt mij een beetje te deftig. Dat houd ik zo 

voor de officiële papieren want ik ga gewoon met 

pensioen. Na ruim 39 jaar betaald en onbetaald 

werken als directeur bij Streekcentrum en politie, 

trainer, manager bij de bus en woningcorporatie ,  

 

verzorger van kinderen, voorganger in de Duif, 

commissaris van politie in het blauwe pak en dan 

vijf  jaar dominee in de protestantse kerk ga ik        

recreëren.  

In willekeurige volgorde van belangrijkheid ga ik 

een lekker dik boek achter elkaar uitlezen, tekenen 

en schilderen, van mijn vrouw genieten, samen 

naar musea en muziek, wandelen, reizen zonder 

gestoord te worden door het moeten.  

Want nu doen we ook veel leuke dingen samen, 

maar er is toch altijd nog een overweging die af 

moet, een column moet worden geschreven, een  

afspraak voor huis- of ziekenbezoek moet worden 

gemaakt, een liturgie opgezet na overleg met deze 

en gene.... 

En ik doe het nog steeds met heel veel plezier maar 

dat moeten, dat mag er wel af. 

Ik ben alleen heel benieuwd naar wat voor leven ik 

ga leiden. Wat ik nu echt leuk vind om te doen, 

want ik ken mijzelf vooral als werkend mens, altijd 

bezig, bedrijvig en in contact.  

Naar een eindpunt van werken toeleven en         

toegeven dat ik echt wil stoppen, dat alleen al geeft       

ontspanning, ik ben relaxter dan ooit. Dat is        

heerlijk.... 

Dat belooft veel voor mijn laatste jaar, ik ga nog 

een keer alle seizoenen meemaken in de kerk, de 

zomer, de herfst, de winter en de lente, nog een 

keer voorgaan op alle feest- en gedenkdagen, nog 

één keer een Startzondag organiseren…. 

En vooral ook een beetje rustig afbouwen want ik 

hoef niks meer waar te maken, naast al het werk 

dat ik gedaan heb, ben ik ook best wel een goede 

dominee geworden al zeg ik dat natuurlijk zelf en 

kunnen anderen daar heel anders over denken. 

Ik stap uit een rijdende trein en zij gaan verder met 

een andere herder. Dat zal een vreemd gevoel       

geven, missen, verlies, afscheid, loslaten en ook 

vrijheid, ruimte, adem, lucht. 

Nog één keer op zomervakantie en dan weer aan 

het werk, alles nog één keer, wel gek, hoor! 
 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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