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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 
01 sept  19.00 uur Hoogkarspel,                         
   meditatievesper, pastor Cor 
   v.d. Spek      
03 sept 10.00 uur Westwoud, ds Marina Slot, 
   Startzondag 
10 sept 10.00 uur Hoogkarspel, oecumenische 
   ziekenzondagviering, pastor 
   Mariet Vet en   
   ds Marina Slot, m.m.v. het 
   gemengd koor 
16 sept 19.00 uur Hoogkarspel, St Laurentius
   kerk, Vredesviering, pastor 
   Co Kuin en ds Marina Slot 
 
Meditatievesper 
Vrijdagavond om 19.00 uur beginnen we weer met 
de maandelijkse vespers. Pastor  Cor van der Spek 
leidt deze vesper.  
Het thema van deze avond is: ‘Kiemkracht  –  
Doorbrekend leven’ : aan het begin van een nieuw                 
seizoen staat nog veel in de kinderschoenen.      
Andere zaken gaan op de oude voet verder. Deze 
eerste meditatievesper gaat over hoe vanuit iets 
kwetsbaars en nietigs iets geweldig moois en 
groots kan groeien (pastor Cor van der Spek). 
 
Startzondag 
Zondagmorgen 3 september om 10.00 uur vieren 
we de Startzondag Westwoud. We beginnen in de 
PKN kerk en na de koffie gaan we naar de         
Martinuskerk. Zie voor meer info de flyer in deze           
Rotonde. 
 
‘Maria’ (Column ds Marina Slot) 
Op 15 augustus, op Maria Hemelvaart, lopen wij door 
een nat Utrecht naar het Catharijne Convent om de  
tentoonstelling over Maria de moeder van Jezus te       
bezoeken. Voor een protestantse dominee blijkt het       
leven van Maria veel verrassingen op te leveren. Ik was 
altijd wel dol op Maria, maar wist er eigenlijk weinig van. 

 
Wij lazen thuis in ons gereformeerde gezin de Bijbel 
van kaft tot kaft en daarin werd Maria wel genoemd in 
de evangeliën, maar wij misten de overlevering van de 
katholieke traditie. 
Die informatie komt o.a. uit een apocrief (=verborgen)  
boek, het  Proto-evangelie, daarin wordt het leven, de 
afkomst  van Maria, haar moeder Anna en haar vader 
Joachim uitgebreid beschreven. 
Naast het zien van prachtige prenten, schilderijen en 
beelden van Maria, haar familie met name haar moeder 
Anna, is er veel te leren.  
Want er is ook een andere Drie-eenheid dan Vader , 
Zoon en Heilige Geest, een wat aardser geheel, en wel 
Anna te Drieën, grootmoeder Anna, moeder Maria en 
zoon Jezus. 
Ook dat was mij nog nooit verteld, ik kende wel de        
uitdrukking, maar wist niet wat het betekende. 
Als een kind in een snoepwinkel heb ik het allemaal  
opgenomen, wat een rijkdom aan cultuur en wat een 
mooie vrouwelijke religieuze beelden waren daar te 
zien. 
Dat is toch weer iets wat ons protestanten allemaal  
onthouden is, mooie processies, vaandels, beelden en 
veel ‘toneel’. 
Als kind vond ik het wel fijn in de kerk, maar altijd erg 
saai. 
Alleen met het Heilig Avondmaal gingen de mensen de 
banken uit en werd er gelopen, maar wel met gezichten 
of er net iemand was overleden. 
De blijdschap, muziek en een beetje theater mag wat 
mij betreft weer in de kerk. Daar is met de reformatie, 
die ook heel goede kanten heeft gehad, wel korte        
metten mee gemaakt. 
Maria leeft ook nog anders in mij. Eigenlijk had ik Maria 
moeten heten. 
In mijn familie komt de naam Maria veelvuldig voor. 
Alleen is het te danken aan onze huisarts die - toen ik 
een meisje bleek te zijn - een vrouwelijk alternatief       
bedacht voor de te vernoemen opa Marinus Cornelis 
Slot: Marina Cornelia. 
Ik ben blij met mijn naam want ik ben een Marina avant 
la lettre, lang voordat Rocco Granata een hit maakte 
met het liedje ‘Marina’. 
Maar soms is het staan in een lange traditie ook wel 
mooi en de naam Maria heeft een speciale klank. 
Zij is het beeld van de vrouw in de kerk, de                 
moederfiguur die zo dichtbij de mensen staat en veel 
voor mensen betekent. 
Wees gegroet, Maria, ik heb opnieuw met jou kennis 
gemaakt, gij gezegende onder vrouwen. 
   

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 


