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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 dec 19.00 uur Hoogkarspel, Pastor Cor 

   van der Spek, meditatie- 

   vesper 

03 dec 10.00 uur Westwoud, Ds Ineke van 

                        Middendorp1e Advent 

10 dec 10.00 uur Hoogkarspel, Ds H.   

  Haandrikman 

17 dec 11.00 uur Hoogkarspel, Kerstzang-

  viering, m.m.v. de 

   kerkenraad 

20 dec 09.30 uur Westwoud, schoolviering, 

   PKN Kerk, Ds Marina Slot 

  
 

Komende zondag 

Komende zondagmorgen 3 december om 10.00 uur 

is er een viering in de PKN kerk van Westwoud. 

Helaas heeft pastor van Rumpt om gezondheidsre-

denen af moeten zeggen voor deze viering. Ds 

Ineke van Middendorp is bereid gevonden in deze 

viering voor te gaan. Zij verheugt zich er erg op 

om weer bekenden te ontmoeten! 
 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 1 december om 19.00 uur is er een 

meditatievesper in de PKN Kerk van Hoogkarspel. 

Pastor Cor van der Spek leidt deze vesper. Het 

thema is: Waar wachten we op – Uitzien naar wat? 

De maand december staat vol verwachtingen.       

Verwachting heeft iets geheimzinnigs. Van de ene 

kant een blij en hoopvol uitzien 

naar……en van de andere kant  

getekend door gemis, iets wat  

ontbreekt wat er nog niet is. 

U bent van harte welkom! 

 

 
 

 

 

Grenzen overschrijden (Column Ds Marina Slot) 

Ik heb mij tot dusverre onthouden van commentaar  

op de mediahype die is ontstaan over seksueel  

misbruik en seksuele intimidatie van mannen en 

vrouwen in het publieke domein. 

Twee verschillende vormen van het overschrijden 

van de grenzen van een ander mens en een grove 

aantasting van diens menselijke waarde. 

Maar toch kan ik er niet om heen. In mijn leven 

ben ik verscheidene slachtoffers tegen gekomen en 

ik weet wat voor gigantische impact dit heeft op 

een mensenleven en dat van de omgeving. 

Ik hoorde laatst iemand stilletjes zeggen: ‘ze weten 

niet wat ze zeggen!’ 
En dat klopt, want de gevolgen van grens-                                          

overschrijdend gedrag zijn giga groot en traumatisch:               

angst, slecht slapen, eeuwig alert zijn, moeite hebben                               

met relaties en een gezond seksueel verkeer,                               

boosheid, dwanghandelingen, vluchtgedrag,                                 

verwaarlozing, laag zelfbeeld enz. 

En echt helemaal helen, zal het nooit, je leert ermee                              

te leven. 

Ik kan er zo boos van worden dat mensen dit elkaar 

aandoen. Het zijn voornamelijk mannen maar ook 

vrouwen die kinderen, jonge mensen, mensen met 

minder macht dan zijzelf misbruiken voor hun             

eigen plezier en genot. 

Als er iets ingaat tegen de liefdevolle en respect-

volle omgang die Jezus van Nazareth in zijn         

evangelie benoemt, dan is het dit wel. En ook al 

zijn er nog zoveel excuses voor dit gedrag in de 

jeugd van daders op te noemen, het mag niet! Dat 

is het enige dat ik wil zeggen.  

Ondanks dit zware onderwerp van de column, wens 

ik iedereen een mooie en liefderijke dag en week 

toe!  

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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