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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. 

 

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 

06 mei 10.00 uur Westwoud, RK Kerk,  

   ds Henri Frölich 

13 mei   Geen viering, i.v.m.  

   de kermis 

17 mei 09.45 uur Noorderlandhuis, 

   ds Marina Slot 

20 mei 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina 

   Slot, Pinksterviering, a

   m.m.v. zanggroep        

   Anima Mea 
 

Oecumenische viering  

Zaterdagavond 28 april om 19.00 uur is er een          

oecumenische viering in de Martinuskerk van 

Westwoud. 
In de serie vieringen met als thema ‘Op het ritme 

van het leven’ vieren we voor de tweede keer alles 

wat met ‘groeien’ te maken heeft. 

Na de eerste viering staat er een levensboom in 

onze kerk met geboortewensen en we nemen de 

stap naar groeien. 

Toekomstdromen, stappen in je ontwikkeling,         

verantwoordelijkheid nemen, zijn maar een paar 

woorden die bij groeien horen. 

Wil je meedenken en geprikkeld worden, kom dan 

bij ons en vier met ons mee in dit groeiseizoen bij 

uitstek, de lente. 

Voorganger is ds Marina Slot en de viering is   

voorbereid door de werkgroepleden Manny de 

Greeuw, Simone Arbeel en Rita Berkhout. 

Welkom op 28 april! 

 

 

 

 

De draak en de vuurvlieg 

Er was eens een draak, een echte, eentje die vuur 

kon spuwen. Dat deed hij met verve, vooral als hij 

onrecht zag.  

Zo legde hij het huis van een inbreker in de as. 

Jammer voor de huizen van de buren die ook              

afbrandden. 

Een andere keer zag hij een rover in het bos. Hij 

brandde alle bomen plat. Weg was die rover. Het 

bos trouwens ook. Dat ging wat ver. Maar vuur           

tegen onrecht is heilig vuur, vond de draak.                 

De vuurvlieg meende dat het teveel van het goede 

was. Zijn vuur zorgde voor een beetje licht in het 

donker. Een klein teken van hoop, noemde hij dat. 

Ook dat was heilig vuur. Dit vuur vond de draak te 

weinig van het goede.  

De draak en de vuurvlieg hebben er lang over            

gepraat. Ze praten nog steeds. Wie er gelijk heeft is 

nog altijd niet duidelijk.        (Stephan de Jong)                                         
 

Verzet begint niet met grote woorden                               

maar met kleine daden 

 

zoals storm met zacht geritsel in de tuin 

of de kat die de kolder in zijn kop krijgt 

 

zoals brede rivieren 

met een kleine bron 

verscholen in het woud 

 

zoals een vuurzee 

met dezelfde lucifer 

die de sigaret aansteekt 

 

zoals liefde met een blik 

een aanraking iets dat je opvalt in een stem 

 

jezelf een vraag stellen 

daarmee begint verzet 

 

en dan die vraag aan een ander stellen. 

(Remco Campert) 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/


 


