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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. 

 

01 juni 19.00 uur Hoogkarspel, meditatie- 

   vesper, pastor Cor van der 

   Spek 

03 juni  10.00 uur Westwoud, RK kerk,  

   ds Marina Slot 

10 juni 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot 

17 juni 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Cor 

   van der Spek, met muzikale 

medewerking van Piet en 

Olga Duin 

21 juni 09.450 uur Noorderlandhuis, 

ds Marina Slot 

24 juni 14.30 uur Hoogkarspel,  

ds Marina Slot,  

‘Slot-viering’,  m.m.v 

The Voice Company 

01 juli 10.00 uur Westwoud, pastor Cor van  

der Spek 

 

Meditatievesper 

Vrijdagavond 1 juni om 19.00 uur is er een                        

meditatievesper in de protestantse kerk van                         

Hoogkarspel. Pastor Cor van der Spek leidt deze 

vesper. Het thema is Sabbatsrust – Vakantierust?  

Hoewel er in de bijbelse geschriften geen sprake is 

van vakantie – in de zin zoals wij dat opvatten  - 

zou je de sabbat kunnen zien als een moment van 

rust, van bezinning en ontspanning. Een niet meer 

volop bezig zijn met werk, relaties,                          

beslommeringen en sores. Daar is de vakantietijd 

voor bedoeld en daar willen we tijdens de                             

vespermeditatie bij stil staan. 

   

Afscheid van Westwoud 

Op 3 juni is in de Martinuskerk de laatste, tevens 

Oecumenische, viering van ds. Marina in                

Westwoud mmv het koor Eigenwijs o.l.v.  dirigent 

Ruud Hoogenboom en aan de piano Hans                 

Weenink.  

Het thema  is ‘Speel je leven’. 

 

Bidden (Column Ds Marina Slot) 

In de Bijbel staat ergens in de brief van Paulus aan 

de gemeente van Thessaloniki dat je moet ‘bidden 

zonder ophouden’. 

Nou had ik daar wel een mening over: zwaar   

overdreven! 

Ik dacht hierbij aan de mensen die vroeger bij ons 

vóór in de kerk zaten. Mijn vader zei dat je door de 

week vooral geen zaken met ze moest doen,          

omdat dán de liefde ver te zoeken was. 

Maar ineens begreep ik in de afgelopen weken wat 

het betekent om te bidden zonder op te houden. In 

onze familie werd er een baby verwacht, maar 

kortgeleden bleek dat het kindje te weinig gegroeid 

was.  

Dan slaat de schrik om het hart, de ouders deden 

er alles aan om de groei te bevorderen, rust en 

aandacht, zeer geregelde controle in het ziekenhuis 

en nog meer zorg voor de a.s. moeder. 

Maar wat doe jij dan als betrokkene?  

Als vanzelf ging ik bidden: zoals ik vaak voor en 

met anderen doe, deed ik het nu voor eigen kring. 

Hartstochtelijk bidden, ik betrapte mij er op dat ik 

het overal deed  in de auto, op de trap, tijdens een 

vergadering, in de kerk, op de markt…. 

En ineens was het niet meer overdreven, het was 

het enige wat ik kon doen in deze situatie. 

Toen kwam er ook in mij op hoe hartgrondig ik heb 

gebeden, toen mijn vader een zwaar hartinfarct 

had en ik als 17- jarige eigenlijk al wist dat ik mijn 

papa zou verliezen. In tijden van leven en dood 

blijft er weinig over van de controle die we denken 

te hebben over het leven. 

 

Het kindje is geboren, godzijdank gezond, maar 

piepklein!  

En zij groeit goed. 

En ik, ik ben weer verlost van een oordeel …mooi 

toch… 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

