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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       

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 

 

Gastvoorganger 

Omdat onze dominee Marina Slot van een         

welverdiende vakantie geniet in het mooie             

Bretagne, komt komende zondag 16 juli pastor Piet 

Meijer uit Purmerend in de PKN Kerk van          

Hoogkarspel. De viering begint om 10.00 uur. 

U bent van harte welkom! 

 

Zondag 23 juli 

Zondagmorgen 23 juli om 10.00 uur  is Ds Marina 

Slot voorganger in de viering in de PKN kerk van 

Hoogkarspel. 

 

Gesprek voor de zondag 

Woensdagmiddag om 15.30 uur is er weer een              

gesprek voor de zondag van 23 juli.                                

Samen met Ds Marina Slot wordt de viering van 

komende zondag voorbereid. We gaan in op het 

thema dat Ds Marina in gedachten heeft en we 

zoeken hierbij ook passende liederen uit het           

liedboek. 

 

Deze gesprekken voor de zondag vinden op een 

ongedwongen, gezellige manier plaats, u hoeft daar 

echt geen bijbelkennis voor in huis te hebben. Het 

gaat erom wat het thema met ons doet in het           

dagelijkse leven. Voor Ds Marina zijn dergelijke 

gesprekken een bron van inspiratie voor haar 

overweging op de zondagse vieringen. 

U wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te 

doen! 

 

De klok die niet jaloers was 

‘Wat doe je? vroeg de eendagsvlieg 

aan de klok. ‘Ik wacht’, antwoordde 

de klok. ‘Wachten is zonde’, zei de 

eendagsvlieg, ‘zeker als je  maar één 

dag te leven hebt.’  

‘Wat doe je?’ vroeg de bankier aan de klok. ‘Ik 

wacht’, antwoordde de klok. ‘Wachten is zonde’ 

zei de bankier, ‘wachten kost tijd en tijd is geld.’  

‘Wat doe je?’ vroeg de hazewindhond aan de klok. 

‘Ik wacht’, antwoordde de klok. ‘Wachten is zon-

de’, zei de hazewindhond, ‘wachten gaat langzaam 

en ik houd van snelheid.’ 

Was de klok jaloers op de 

eendagsvlieg en zijn ene dag, 

de bankier en zijn geld en de 

hazewindhond met zijn snel-

heid? 

‘Nee, ik heb iets wat zij niet 

hebben, ik heb de tijd.’ 
(Stephan de Jong) 

 

Eb 

Ik trek mij terug en wacht 

Dit is de tijd die niet verloren gaat: 

iedre minuut zet zich in toekomst om. 

Ik ben een oceaan van wachten, 

waterdun omhuld door ’t ogenblik. 

Zuigende eb van het gemoed, 

dat de minuten trekt en dat de vloed 

diep in zijn duisternis bereidt. 

 

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd? 
 (M. Vasalis) 
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