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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. 

 

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 

03 juni  10.00 uur Westwoud, RK kerk,  

   ds Marina Slot 

10 juni 10.00 uur Hoogkasrpel, ds Marina Slot 

 

Geen viering 

Komende zondag 13 mei is er geen viering i.v.m. 

de kermis. 

 

Pinksterviering 

Zondagmorgen 20 mei om 10.00 uur is er een  

pinksterviering in de PKN kerk van Hoogkarspel. 

Voorganger is ds Marina Slot. De zanggroep 

Anima Mea verleent muzikale medewerking. 

We bereiden de viering voor op woensdagmiddag              

16 mei om 15.30 uur in de herberg. U bent van 

harte welkom! 

 

Theaterviering ‘Kom aan boord’ 

Zondagmorgen 27 mei om 10.00 uur is er een      

theaterviering in de PKN kerk van Hoogkarspel. 

Luuk Klazinga en Siep Rienstra vertolken het         

leven van Johannes en Petrus, twee bijzondere     

volgelingen van Jezus. Wat bewoog hen om Jezus 

te volgen en om alles in de steek te laten? Wat 

vond hun familie daarvan? In een tweegesprek        

halen ze herinneringen op en laten ze iets van hun 

karakter zien. We leven met hen mee vanaf het        

allereerste begin en met hun leerproces tijdens deze 

reis. Hoe Petrus Jezus in de steek laat tijdens  

 

de gevangenneming en er  dan tòch weer bij mogen 

zijn bij de opstanding en bij Pinksteren.  

Dit alles wordt wordt omlijst met muziek en zang: 

Alex Peet achter het oorlog, Jacqueline Jacobs     

bespeelt de viool en ook haar kinderen leveren een 

bijdrage aan deze bijzondere viering. 

Het wordt een kindvriendelijke viering, met teksten 

voor jong en oud. Nieuwsgierig? U bent van harte 

welkom! 

 
Verschillig zijn (Column ds Marina Slot) 

Weet je wat dat is: verschillig zijn? Het tegendeel van 

onverschillig! 

Durf je het verschil te maken, durf je verschillig te zijn, 

was het thema van de dodenherdenking afgelopen 4 mei 

in Hoogkarspel 

De kinderen van de 8e groep van de basisscholen die 

met hun boek: ‘1940-1945 Sille getuigen in ons dorp’, 

geschreven door G.J.M. Besseling, bezig zijn geweest 

over oorlog en verzet, lazen verhalen voor over helden 

die het verschil durfden te maken in een tijd waarin je 

dat ook de kop kon kosten. Ze hadden er ook een eigen 

reactie op, een bespiegeling, een gedichtje (elfje) en een 

hartekreet aan het eind. 

Ik kreeg een reactie van één van onze gemeenteleden 

die te mooi is om niet te delen. 

‘Mooie herdenking gisteren, hè? Ik wil je even iets       

vertellen:  

Onze schoonzoon is touringcarchauffeur. Hij was     

gisteren met zijn reisgezelschap naar het concentratie-

kamp Buchenwald in Duitsland.  

Hij had vrijheidsspeldjes gekocht via internet, maar die 

kwamen helaas pas aan toen hij al vertrokken was.  

Toen heeft hij rode en witte rozen gekocht voor de         

reizigers. Die zijn daar hartstikke duur. Per stuk haast 

net zo duur als een bos van 20 rozen hier in Nederland. 

Met het gezelschap heeft hij 's middags bij het               

monument in het kamp iedereen een roos aangeboden 

om neer te leggen en twee minuten stilte gehouden.          

's Avonds heeft hij in het hotel ook uitgelegd dat         

Nederland om 20.00 uur de slachtoffers gedenkt van de 

2e wereldoorlog en wederom om twee minuten stilte             

gevraagd. Zo maakte onze schoonzoon gisteren              

'het verschil'.’ 

 

Daar hoef ik niets aan toe te voegen, toch… 
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