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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       

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 

17 aug 10.00 uur Noorderlandhuis, Ds Marina 

   Slot 

20 aug 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Luuk van 

   Loo 

27 aug 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Marina 

   Slot 

 

Twee gastvoorgangers 

Omdat onze dominee Marina Slot van een         

welverdiende vakantie geniet in het mooie             

Bretagne, komen er de komende twee zondagen 

gastvoorgangers in de PKN Kerk van Hoogkarspel.  

 

Zondagmorgen 9 juli om 10.00 uur gaat de heer                     

Jerke de Vries voor. Jerke de Vries is geen          

onbekende in onze kerk, meerdere malen is hij 

voorgegaan.  

 

Zondagmorgen 16 juli gaat voor de heer                   

Piet Meijer, ook hij is geen onbekende voor ons. 

 

We vinden het fijn dat we jullie weer mogen                

ontmoeten, Jerke en Piet!   

 

Komt u ook luisteren naar deze gastvoorgangers? 

Wees welkom! 

 

Open Deur Column 

In de Open Deur van deze maand werd ik getroffen 

door een column van Marga Haas. Graag wil ik  

deze met u delen.  

 
Op weg naar huis fietste ik nog even langs de                

schoenenwinkel. Mijn sloffen zijn dringend aan              

vervanging toe. Als ik met twee nieuwe exemplaren 

naar de kassa loop, passeert de verkoopster me net – de 

andere kant op. Ik haal mijn schouders op en ga staan 

wachten bij de toonbank. Vlak naast mij staan twee       

dames gympen te bewonderen. Wat nemen die veel 

ruimte in met hun bomberjacks en doorrookte stemmen! 

Bovendien dragen ze allebei hakken, zó hoog.                   

En spijkerbroeken, zó strak. Wat een wijven, zeg. Ik 

sluit me zo goed mogelijk voor hen af. Dan staat de 

verkoopster ineens voor mijn neus. ‘Kijk mevrouw’, 

zegt ze tegen een van de twee. ‘Dit is wel de goede 

maat.’ Ze houdt een met gouden nopjes bedekte sneaker 

omhoog. Aha, denk ik, daarom stonden ze zo dichtbij. 

Ze waren gewoon aan de beurt! Ik verontschuldig me 

en doe een grote stap naar achteren.  

De ene vrouw keurt de schoen en knikt goedkeurend. 

‘Mooi’, zegt de andere. ‘Afrekenen en gaan!’. Die taal. 

Die stemmen. De kaaklijn die ik nu zie. Ineens valt het 

kwartje. En het valt hard. Hier staan vrouwen die in een 

mannenlichaam zijn geboren. Ik weet uit verhalen hoe 

moeilijk dat kan zijn. Hoe ze zullen hebben gevochten – 

eerst tegen hun gevoel, tegen hun eigen oordelen, dan 

tegen die van anderen. Gevochten om te worden wie ze 

van binnen zijn. En Haas doet daar nog een schepje bo-

venop, foeter ik mezelf uit. Stel die inwendige             

oordeelmachine toch eens wat 

langzamer af! Wacht nou toch 

eens! Stel uit, stel uit – tótdat je het 

hele plaatje ziet, tótdat je het hele 

verhaal kent! 

Pas op de fiets kom ik van binnen 

weer wat tot rust. En maak inwen-

dig een diepe buiging van        res-

pect voor de weg die deze twee mensenkinderen gegaan 

zijn. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Loes Siedenburg 
(Tineke is op vakantie) 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/

