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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. 

 

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, 

   m.m.v. zanggroep        

   Anima Mea 

27 mei 10.00 uur Hoogkarspel, de heer 

   Siep Rienstra,  

   theaterviering 
 

Dodenherdenking 

Vrijdagavond 4 mei om 19.00 uur is de jaarlijkse           

dodenherdenking in de PKN Kerk van Hoogkarspel. 

Voorgangers zijn ds Marina Slot en pastor Mariet Vet, 

m.m.v. de oecumenische werkgroep. Aansluitend aan 

de viering lopen we naar het monument op de hoek van 

de Kranenburglaan en de Julianastraat. Daarna is er  

koffie/thee in het gemeentehuis. 

 

Zondag 6 mei 

Zondagmorgen 6 mei om 10.00 uur is er een                

viering in de RK kerk van Westwoud. Voorganger is       

ds Henri Frölich. 

 
De Vleugel (Column ds Marina Slot) 

Vrijdagmiddag had ik na een ziekenbezoek in het AMC 

een afspraak met mijn oudste vriendin in Amsterdam. 

Wij ontmoeten elkaar sinds kort in Amsterdam,         

halverwege onze beider woonplaatsen Kampen (waar 

we samen hebben gestudeerd) en Hoorn. 

We ontmoetten elkaar bij de vleugel in de hal van het 

Centraal Station. 

Nu was ik wat vroeger en ik had mij op een bankje            

gevleid dat daar in de hal staat. 

 

 

Ik was niet de enige die daar zat en samen met een        

oudere meneer heb ik wel twintig minuten zitten                

genieten van al die amateurmusici die even op de        

vleugel spelen en dan hun reis weer vervolgen. Het        

begon met wat gepingel, maar al gauw kwam er een 

jonge man die prachtige muziek van Philip Glass ten 

gehore bracht. Even snel als hij achter de vleugel was 

gekropen, was hij ook weer weg. Het gaat hier niet om 

applaus, maar om even te spelen op die prachtige               

vleugel, onderweg van hier naar daar. 

Daarna kwam er een jongeman die een pianosonate 

van Beethoven speelde, zo allemaal uit zijn blote hoofd. 

Toen kwam er een mooie donkere jongen met            

dreadlocks en hij swingde helemaal de pan uit. Mensen 

die stonden te wachten, begonnen te bewegen. 

Je kon niet meer stil zitten en de voetjes gingen op ons 

bankje ook van de vloer. 

Toen kwam mijn vriendin eraan en we waren samen: 

heerlijk om elkaar te ontmoeten.  

Ik was toen ook zo maar weg van de muziek, dat heb je 

als je onderweg bent. 

Even stoppen, luisteren, spelen en weer verder. Wat een 

zegen is dat instrument daar op die plek. 

 
PASSANT 

Vlaggen hangen    Trillende lippen 

half stok    verbijten het gevecht 

aan de gevels.   tegen de tranen  

 

'The Last Post'   waarvan er 

sterft weg   één ontsnapt 

in open lucht.   en van zijn wang rolt 

 

Krampachtig   Bevende handen vegen 

leunt een oude man,  een druppel oorlogsverleden 

half zittend tegen zijn rollator uit zijn gezicht 

 

Lege ogen   Vijf jaren gepasseerd 

staren wezenloos   in tijdspanne 

voor zich uit.    van twee minuten….stilte 

 

(Wilma van Ophem) 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

