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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. 

 

06 apr 19.00 uur Hoogkarspel, Wilma van 

   Ophem, meditatievesper     

08 apr 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Louise  

  Kooiman 

15 apr 11.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot 

   jubileumviering 50 jaar  

   kerkgebouw, m.m.v. het 

   gelegenheidskoor 

22 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Rudolf 

   Kooiman 

28 apr 19.00 uur Westwoud, RK Kerk, 

   ds Marina Slot, 

   oecumenische viering 

04 mei 19.00 uur Hoogkarspel, ds Marina 

   Slot / oecumenische werk- 

   groep, dodenherdenking 

 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 6 april om 19.00 uur is er een              

meditatievesper in de protestantse kerk                  

o.l.v. Wilma van Ophem. 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 8 april om 10.00 uur is er een        

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

Voorganger is pastor Louise Kooiman. Zij is           

pastoraal werker in Schagen.  

 

50 jaar geworteld 

Zondag 15 april is het feest in de protestantse kerk 

van Hoogkarspel! Het ‘witte kerkje’ op het             

Raadhuisplein bestaat dan 50 jaar. 

Om 11.00 uur is er een feestelijke viering, gevolgd 

door een gezellig samenzijn en een broodmaaltijd. 

Wilt u deelnemen aan de broodmaaltijd, dan kunt u 

zich tot 5 april opgeven via email:                                 

info @pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl, of via de        

telefoon: Tineke (753817) of Loes (562601). 

 

 

 

Stenen en pelgrims op het eiland Iona 

Iona is een lieflijk maar vrij onbeduidend eiland in 

een ruwe uithoek van Schotland. Hier is de              

kerstening van Schotland en van het noorden van 

Engeland begonnen.  

Op Iona loop je op het oudste gesteente ter wereld. 

Wie meedoet aan de pelgrimage over het eiland, 

die de Iona community wekelijks organiseert, komt 

aan bij een baai op het uiterste westelijke puntje. 

Daar word je uitgenodigd om twee stenen uit te 

zoeken. ‘Zoek een steen uit, die staat voor dat wat 

je van de schepper ontvangen hebt en als ballast 

bent gaan ervaren. Geef dat terug – gooi die steen 

in zee. Zoek een tweede steen uit, die staat voor 

wat je nodig hebt, wat je mee wil nemen. Die neem 

je mee naar huis’.  

 
De steen bloeit. 

De steen die niet kan bloeien, 

Wat bloeit die steen. 

 

Zij bloesems zijn veelkleurig. 

Gekleurd als de wolken wanner de maan hen beschijnt, 

Gekleurd als jouw ogen, liefste,  

En warm. 

Gekleurd als vrolijke ideeën, 

Veelkleurig als golven die tot aan de horizon golven. 

 

Wat bloeit de steen, 

Wat bloeit de steen die niet kan bloeien…. 

 

Hij geurt naar de wind die het gehuil uiteenslaat, 

Hij geurt naar het vanzelfsprekende, 

Naar bloed, 

Gepofte kastanjes, 

Drukte in de straten. 

Hij geurt naar een vrijheid van zien en voelen 

En betovert veelkleurige vlinders. 

 

Zo bloeit de steen, 

De steen die niet kan bloeien. 

Ik kom terug, 

Ik kom terug, liefste, met een van zijn bloesems. 

Arjen Duiker 

 
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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