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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 

11 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina 

Slot, m.m.v. Koor Ooker 

15 mrt 09.45 uur Noorderlandhuis,  

   ds Marina Slot 

18 mrt 10.00 uur Hoogkarspel,  

pastor Piet Meijer 

25 mrt 10.00 uur Westwoud, RK Kerk, 

ds Marina Slot, Palmpasen 

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 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 11 maart om 10.00 uur gaat                 

ds Marina Slot in de viering voor. Koor Ooker uit 

Hoorn verleent muzikale medewerking.  

 

Opgelicht (Column ds Marina Slot)  

Neen, niet de naam van het tv-programma over 

fraude en andere illegale praktijken. Ik ben zelf  

opgelicht. 

Ik krijg een whatsapp bericht met een vraag om 

hulp. Dan bel ik op het betreffende nummer met 

een oudere dame.  

Zij vertelt dat haar kleinkind van dertien maanden         

vannacht is overleden in het ziekenhuis in Zwolle. 

Ze staat nu met haar zoon en schoondochter in         

Lelystad en ze kan de reis niet betalen.  

Ik stel vragen via de telefoon omdat ik vertrouwen 

moet krijgen. De vragen worden beantwoord en het 

 

klopt deels wel en deels niet. Het is een smartelijk 

verhaal en ik tuin erin. Ik maak geld over naar de 

ING rekening t.n.v. Hilbrink en dan wordt het stil. 

Als ik met mijn vrouw praat die maatschappelijk 

werker is geweest, word ik pas ‘wakker’. Ik bel het 

ziekenhuis en krijg het mortuarium aan de lijn. 

Daar is geen kind binnengebracht, maar ze bellen 

voor mij het hele ziekenhuis rond. Niks te vinden. 

Ik ben belazerd, opgelicht. 

Ik informeer mijn collega's en leden van de                 

kerkenraad, parochie, de Stichting Hulpverlening 

Westfriese kerken…...en ik hoor van anderen dat 

zij dezelfde vraag hebben gehad.  

Ik hoor dat mijn collega predikanten ook wel eens 

zo'n ervaring hebben opgedaan. Dat helpt wel, 

want het voelt echt beroerd.  

Niet zozeer het geld, maar dat je vertrouwen is          

beschaamd. Dominees kunnen ook weleens te       

gelovig zijn, schreef een collega mij. Nou daar heb 

ik wel van geleerd deze keer. Maar ik blijf              

vertrouwen, alleen ik zal voortaan wel alert zijn. 

Lieve groet en een mooie lente! 

 

Op de plek waar we gelijk hebben 

 

Op de plek waar we gelijk hebben 

komen nooit bloemen op 

in het voorjaar. 

 

De plek waar we gelijk hebben 

is vastgestampt en hard 

als een dorsvloer. 

 

Maar twijfels en liefde woelen 

de wereld om 

zoals een mol, zoals een ploeg. 

 

En er zal geluisterd worden op de 

plaats waar het huis stond 

dat verwoest is. 
Yehuda Amichal 

 
 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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