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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 sep 19.00 uur Hoogkarspel, St Laurentius

   kerk, Vredesviering, Pastor 

   Co Kuin en Ds Marina Slot 

24 sep 10.00 uur Hoogkarspel, Ds Tineke van 

   Lente 

01 okt 10.00 uur Westwoud, Pastor Ton                       

   Heijboer 

06 okt 19.00 uur Hoogkarspel, ds Marina  

                           Slot, meditatievesper 

08 okt 10.00 uur Hoogkarspel, Pastor Piet 

   Meijer 

15 okt 10.00 uur Hoogkarspel, mevr. Ina  

   Broekhuizen-Slot,  

   Westfriese Viering 

 
Vredesviering 

Zaterdagavond 16 september om 19.00 uur is de         

jaarlijkse vredesviering in de St Laurentiuskerk.        

Voorgangers zijn ds Marina Slot en pastor Co Kuin. 

Het thema van de viering is dit jaar: ‘de kracht van       

verbeelding’. De kracht van verbeelding biedt hoop op 

een betere wereld, een wereld waarin plaats is voor            

iedereen. Want iedereen heeft vrede nodig! 

 
Ik heb een droom (Column van ds Marina Slot) 

Wat wordt er toch veel gesproken over kerksluiting in 

Nederland, over de toekomst van de kerk of beter           

gezegd, dat er geen toekomst is voor de kerk. De kerk is 

niet sexy, niet cool. 

Gelukkig hoor ik ook dikwijls het tegengeluid dat meer 

gaat over geloof en dat dát nog lang niet uit de wereld 

is. Geloof in dat het beter kan gaan met de mensen, dat 

verschillen overbrugd kunnen worden, dat er mogelijk-

heden zijn om bij elkaar te komen en dat we met elkaar 

de angst voor de ander en het vreemde andere kunnen 

overwinnen. 

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik in mijn tijd 

als dominee geen kerken hoef te sluiten, we hebben de 

rijkdom van twee mooie gebouwen die centraal staan in  

onze dorpen. 

Ik heb een droom over de kerk van de toekomst, dat is 

een plek waar je je kunt voeden en inspireren, er zijn   

 

allerlei activiteiten op spiritueel gebied en om de ge-

meenschap te versterken. 

Kerkgemeenschappen vloeien op een organische           

manier in elkaar over, mensen zoeken zelf hun plek en 

komen samen, hebben wat voor elkaar over, praktisch 

en in geestelijke zin. 

Kerken blijven zo in het centrum van de gemeenschap, 

alleen misschien op de lange duur niet meer op               

zondagmorgen.   

Het kan zijn dat de zondagsvieringen afvallen in de  

toekomst, maar dat we door de week wel samen een 

vesper vieren, een viering houden in het verzorgings-

huis, van een gezamenlijke maaltijd genieten, boeken 

lezen, over de bijbel praten gekoppeld aan ons dagelijks 

leven, dansen, naar films en theater kijken in de kerk. 

Of naar muziek luisteren, zingen en projecten opzetten 

om in het dorp, dichtbij én veraf hulp te bieden.  

De soos heeft wekelijks haar middag in de kerk, koren 

kunnen er zingen, verenigingen bij elkaar komen,        

activiteiten van het dorp krijgen er hun plek. 

En de dominee dan? Is ook een vraag: dominees zullen 

nodig blijven om dat proces van gemeenschapsvorming 

te begeleiden, ze zijn dienstbaar aan de gemeenschap in 

pastorale begeleiding van mensen in de belangrijke                   

fasen van hun leven, bij vreugde en verdriet, bij ziek en 

zeer en rouw en trouw. 

Dominees hebben de mogelijkheid om na te denken over 

het leven, over de christelijke en religieuze waarden als 

liefde en rechtvaardigheid, overgave en waarheid. 

Waarden die wij in de samenleving goed kunnen           

gebruiken en die een verbindend element kunnen         

vormen. 

Dominees zijn verbonden met groepen mensen, ze                  

kennen hen en volgen hen in hun leven. Ze mogen                     

gevraagd en ongevraagd steun en hulp bieden aan de 

mens die dat nodig heeft en dan maakt het niet uit of je    

(nog) lid van een kerk bent.  

Het vertalen van woorden uit de Bijbel zal inclusief       

gebeuren, praktisch en toegespitst op het leven.             

Misschien is er behoefte aan leren over dat mooie boek. 

Dan is er altijd iemand in de buurt met de kennis die 

vertaald wordt in de gewone taal van mensen. 

Dat is mijn droom voor de toekomst en ik leef het               

eigenlijk al, samen met de gemeenschappen van         

Hoogkarspel en Westwoud. 

Wat heerlijk als je droom werkelijkheid mag worden! 
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