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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. 

 
25 mrt 10.00 uur Westwoud, RK Kerk, 

ds Marina Slot, Palmpasen 

28 mrt 09.15 uur Westwoud, Schoolviering, 

ds Marina Slot 

29 mrt 17.30 uur Hoogkarspel, ds Marina  

   Slot, Seidermaaltijd 

30 mrt 19.00 uur Westwoud, RK Kerk,  

   ds Marina Slot en de  

oecumenische werkgroep 

Goede Vrijdagvesper 

31 mrt 10.00 uur Noorderlandhuis, 

Oecumenische Paasviering, 

   ds Marina Slot en pastor 

   Jules Post 

01 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina 

  Slot, Paasviering 

 
A.s. zondag is het Palmpasen. We vieren dit in de RK 

kerk van Westwoud. De kinderen zullen palmpasen-

stokken voorbereiden en we maken er een feest van met 

elkaar. Muzikale medewerking wordt verleend door het 

Gemengd Koor o.l.v. Jan Vlaar. 

 
De schoolviering vindt plaats op 28 maart in de RK 

kerk van  Westwoud, met de basisschool  Westwijzer, 

een vrolijke viering over ‘Nieuw Leven’. 

 

Op Witte Donderdag 29 maart vieren wij voor de 5e 

maal in Hoogkarspel het Seidermaal. We zingen en 

praten met elkaar over een thema dat ons na aan het hart 

ligt.   

We gaan met elkaar aan tafel om 18.00 uur, vanaf 17.30 

uur is de deur open.  

U kunt zich tot 25 maart opgeven voor het           

Seidermaal bij Tineke (T. 753817), Loes (T. 562601) of 

Margriet (T. 855145) 

 

Goede Vrijdag vieren we om 19.00 uur in de RK kerk 

van Westwoud met zang en verhalen van toen en nu. 

 

Paaswake is in het Noorderlandhuis met pastor Jules 

Post en ds. Marina Slot, m.m.v. het gemengd koor o.l.v. 

van Gré Burgmeijer en aan de piano Piet Beemster. 

 
Passie (Column Ds Marina Slot) 

Passie, een woord met veel betekenissen. Het woord 

kent de kleuren van liefde, hartstocht en verlangen, 

maar ook van lijden. 

En als je de paastijd echt meebeleeft, komt dat            

allemaal op je af. 

Vroeger toen ik klein was, werd op Palmzondag de    

radio aangezet en dan moest je je mond houden totdat 

die lange Mattheus Passion afgelopen was. Het leek 

veel langer dan nu, maar voor een kind is drie uur ein-

deloos lang. Te lang als je er niks van begrijpt.  

Toch heb ik wel de 

muziek leren kennen 

en later ben ik ook 

van de teksten gaan 

houden. 

Teksten en muziek 

waar veel van onze 

kerkliederen op zijn gebaseerd, want de invloed van 

Bach en zijn passies zijn groot op de muziek van toen en 

van nu. 

De beide bekende passies naar de verhalen van de ver-

schillende evangelisten Mattheus en Johannes zijn alle-

bei toegeschreven aan de meester zelf, bij de Lukas pas-

sie wordt betwijfeld of deze door Bach is geschreven. 

Maar terug naar ‘Passie’, wat een gedreven mens was 

Jezus van Nazareth, wat een hoop op bevrijding heeft 

hij wakker gemaakt in mensen. 

Wat een bijzondere, onvoorwaardelijke liefde heeft hij 

gebracht in een wereld van onderdrukking en geweld 

door de Romeinse bezetter, wat een hartstochtelijk 

mens was hij in zijn liefde voor mensen in de knel. 

En dat is van alle tijden, want nu nog zijn er mensen die 

lijden onder onderdrukking, mensen die bang zijn,    

mensen die hun hoop en vertrouwen hebben verloren. 

Er is schuld en verraad, verlangen naar ontferming en 

vergeving. 

Daar gaat de muziek over die eindeloos mooie muziek 

van Bach en ook heel veel moderne muziek kent               

dezelfde thema’s.  

Misschien is het wel hét kenmerk van kunst, van muziek: 

Passie, licht en donker. 

Ik wens u allen een mooi Paasweekend toe en weet dat 

al die eieren die ons worden gepresenteerd, staan voor 

het ‘nieuwe leven’. Waar je in gelooft of niet, begin 

maar eens opnieuw als je vastloopt in het oude. Dat 

geeft ons ook de lente en het nieuwe leven buiten. 
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