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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 juli 10.00 uur Westwoud, pastor Cor van

   van der Spek 

08 juli 10.00 uur         Hoogkarspel, de heer Jerke  

                                    de Vries 

15 juli 10.00 uur         Hoogkarspel, pastor Ton  

                                    Heijboer 

19 juli 09.45 uur Noorderlandhuis, pastor Cor         

                                    van der Spek 

22 juli 10.00 uur Hoogkarspel, pastor 

 Piet Meijer 

28 juli 19.00 uur Westwoud, pastorietuin RK 

Kerk, oecumenische viering

  

Komende zondag 

Zondagmorgen 1 juli om 10.00 uur is er een               

viering in de PKN Kerk van Westwoud. Na een 

lange tijd opent de protestantse kerk weer haar  

deuren, want de renovatie is afgerond. 

Voorganger deze zondag is pastor Cor van der 

Spek. Hij zal spreken over het wonder dat Jezus 

over het water liep, we vragen ons deze ochtend af 

wat de betekenis is van dit wonderverhaal en van 

wonderverhalen in het algemeen. 

 

Dank je wel (Column Ds Marina Slot) 
Na gisteren, waar ik in een geweldige Slotviering 

afscheid heb mogen nemen, zit ik een beetje             

beduusd thuis aan de koffie. 

Wat een geweldige waardering, liefdevolle              

cadeaus, brieven, kaarten, e-mails, appjes, goede 

woorden en prachtige liederen heb ik mogen          

ontvangen!  

Ik heb zelfs een prachtige fiets gekregen van het 

geld dat bijeengebracht is met donaties van velen! 

Heerlijk, ik ga er op uit!  

En dan staat er ook nog een doos met hartenkreten, 

lieve brieven, waar ik de komende dagen elke keer 

een paar van ga lezen. Want het is bijna te veel om 

goed op te nemen. 

De oogst van vijf jaren hard werken en mooi vieren  

 

 

samen, heeft al mijn verwachtingen overtroffen.   

Die jaren hebben mij veel geboden, ik heb             

bijgeleerd, ben af en toe uitgegleden, maar heb  

ook genoten van al die mooie ontmoetingen  

die ik met velen van jullie heb gehad. 

Dus rest mij in mijn laatste column alleen nog 

maar een oprecht 'Dank je wel!  

Voor het vertrouwen dat jullie lieten zien en horen, 

voor de mooie woorden recht uit het hart...... 

Ik ben blij met jullie lezers, ik weet dat velen van 

de columns hebben genoten doordat sommigen van 

jullie mij af en toe op straat, bij Deen of in de kerk 

vertelden hoe fijn ze mijn stukkies vonden. 

Dat ze op de ochtend dat de Rotonde, de Schakel of 

de Cirkel kwam even met een kopje koffie gingen 

zitten met de column. Om over de wederwaardig-

heden, waarnemingen en omzwervingen van een 

dorpsdominee te lezen. 

Aan dat deel van mijn leven is nu een einde          

gekomen, ik wens jullie allemaal alle goeds,                 

gezondheid en geluk toe. Het ga je goed! 

Ds Marina Slot 

 

 

 

 
 

Dag Marina, het ga ook jou goed….... 

 

Met vriendelijke groeten, 

         Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

