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De PKN Hoogkarspel is een gemeenschap die open  

taat voor iedereen. Een ieder is welkom bij alle          

vieringen en activiteiten die georganiseerd worden. 

 

Vieringen   

28 okt 19.00 uur Westwoud, PKN Kerk,  

   Pastor Wim Evers en de  

    oecumenische werkgroep,  

29 okt    Geen viering 

02 nov 19.00 uur  Westwoud, Ds Marina Slot,  

   RK Kerk, oecumenische  

                         viering Allerzielen 

03 nov 19.00 uur  Hoogkarspel, meditatie-      

                         vesper, Wilma van Ophem 

05 nov 10.00 uur  Westwoud, Ds Marina Slot 

                         Heilig Avondmaal 

12 nov 10.00 uur  Hoogkarspel, Pastor Louise  

   Kooiman 

16 nov 10.00 uur          Noorderlandhuis,  

                         oecumenische viering,  

 Ds Marina Slot en pastor     

 Jules Post, m.m.v. Gemengd      

 Koor 

 

 

Zaterdag 28 oktober 

Deze zaterdagavond is er om 19.00 uur een viering 

in samenwerking met de Rooms Katholieke Kerk 

in de Protestantse Kerk. Voorganger is pastor Wim 

Evers. 

 

Allerzielen 

Op donderdag 2 november om 19.00 uur is er in de 

Rooms Katholieke Kerk een gezamenlijke viering 

met de Protestantse Kerk waarin de overledenen 

van beide kerken, van het afgelopen jaar worden 

herdacht. 

 

Meditatievesper 

Op 3 november is er om 19.00 uur een  

meditatievesper in de Protestantse Kerk o.l.v. 

Wilma van Ophem.  

 

 

 

De Hoge leraar (column Ds Marina) 

Ze was iets ouder dan haar eigen dochter nu, toen wij 

elkaar leerden kennen. Ik kreeg verkering met haar 

moeder en mocht meezorgen en meemoederen over 

twee jonge kinderen. Net van de universiteit af belandde 

ik in een gezin en dat was wennen. Want ik was zelf  

redelijk opgevoed door ouders en oudere broer en 

zusters, maar om het zelf te doen, dat was nog een hele 

toer. 

En nu staat ze daar: ze wordt geïnaugureerd als\ 

bijzonder hoogleraar, ze mag haar oratie houden om de 

stap te zetten naar het professoraat. 

Wat een bijzondere stap en wat zijn we allemaal trots 

op haar, haar moeder en vader, haar broer en ik ook.  

Ze is helder, erudiet, kritisch, humoristisch en ze neemt 

ons allemaal mee in een ingewikkeld, wetenschappelijk 

verhaal. En  je hebt toch het idee dat je het snapt, dát is 

de kunst van het lesgeven die ze goed verstaat. 

Ik zie de spanning op haar gezicht als ze binnenkomt in 

de rij van hoogleraren in toga. Er zijn meer vrouwen bij 

dan in de tijd dat ik studeerde, maar nog niet zoveel als 

gewenst. Het zijn toch veel oudere grijze mannen. 

En dan ons meidje dat het gaat doen, die het gaat 

maken. 

Als alles achter de rug is en haar dochter van 5 1/2 van 

de opvang komt en zich bij ons aansluit, wordt het 

vrolijk. Want wat kan je je goed verstoppen onder zo’n 

toga. Dat is het leukste spel van de dag. 

Zij is er aan gewend dat haar moeder ‘hoge leraar’ is 

en dat ze lesgeeft aan ‘grote kinderen’ 

Niet onder de indruk, vrij en speels racet ze door de 

gangen van de universiteit met haar vriendinnetje. 

Wat zal er van haar worden, gaat ze hier ook in de 

toekomst komen met laptop en andere hulpmiddelen van 

deze tijd? Ze krijgt wel het goede voorbeeld, dat het 

heel gewoon is.  

En wat ook heel gewoon is, is dat alle kleuren,  

afkomsten en nationaliteiten daar rondwandelen. Hoezo 

Nederlanders en hun identiteit. 

Daar  tussen al die jonge mensen is het heel gewoon dat 

je verschillend bent. 

 

                                                 Met vriendelijke groeten, 

                              Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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