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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. 

 

     

10 juni 10.00 uur Hoogkarspel, ds Marina Slot 

                                    Doopviering, m.m.v. Bo de  

                                    Myttenaere 

17 juni 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Cor 

   van der Spek, met muzikale 

medewerking van het  

ensemble: Piet en Olga Duin 

21 juni 09.50 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 

08 juli 10.00 uur         Hoogkarspel, de heer Jerke  

                                    de Vries 

15 juli 10.00 uur         Hoogkarspel, pastor Ton  

                                    Heijboer 

 

Doopviering 

Komende zondag 10 juni om 10.00 uur worden in 

een feestelijke viering 3 kinderen in onze  

Protestantse kerk gedoopt. Marinda Olie heeft de 

Heilige Doop aangevraagd voor haar 3 kinderen. 

Marijn, Renske en Sara. Zij zijn de kleinkinderen 

van onze diaken Marianne Soorsma. Het is lang 

geleden dat er kinderen gedoopt zijn in onze kerk. 

De kerkenraad heeft dan ook van harte ingestemd 

met deze aanvraag. Heel fijn dat Ds Marina nog net 

voor haar ‘Slot viering’  Marijn, Renske en Sara  

kan dopen. Er zullen heel veel familie, vriendjes en 

vriendinnetjes bij de doop aanwezig zijn. Bo de 

Myttenaere zal ons laten genieten van zijn 

prachtige pianospel. Piet Beemster 

begeleidt, op het orgel, de gemeentezang. Het 

thema van de viering is ‘Vlinders’  

U bent van harte welkom om deze feestelijke  

viering met ons mee te vieren.! 

 

                Knipoog van God, 

Maandagochtend half negen. Terwijl de rest van 

Nederland koffie uit een automaat haalt en de  

computer opstart of nog in de file staat op weg 

naar kantoor, zit ik op de fiets naar het Veerse 

Meer. In mijn fietstas een handdoek en mijn 

bikini. Het is een paar dagen ongehoord mooi 

weer. En aangezien ik mijn eigen tijd kan indelen, 

wil ik daarvan genieten. 

Maar het genieten wil nog niet zo ‘Ga terug naar 

huis! Zet de computer aan en ga braaf aan het 

werk!’ Zorg dat de economie draait’ ’Doe wat 

iedereen doet op maandagochtend! ’Wie ben jij dat 

je daaraan zou kunnen ontsnappen? ‘Hemel wat 

vind ik het moeilijk om mezelf vrijaf te geven. 

Als ik me omkleed op het strandje, staat het huilen 

me nader dan het lachen, is dit genieten? Nee dit is 

een grote worsteling! Hoeveel vrijheid kan ik aan? 

Ik ren de steiger af en met een grote plons verdwijn 

ik onder water. Ik zwem een stukje zo hard  

mogelijk en dan val ik stil Ik kijk om me heen. 

Niets. Niemand. Alleen water. Een paar vogels., 

De overkant. 

Ik draai me op mijn rug en spreid mijn armen. Ik 

laat me dragen. Het water omvat me, troost me, 

steunt me. Het golft om mij heen en wiegt me.  

Boven mij een strakblauwe hemel. Daarin God, die 

tevreden neerkijkt op dit deel van zijn schepping. 

En die glimlacht om dat ene mensenkind dat 

gelukkig met hem mee geniet van wat hij zo mooi  

geschapen heeft. Ik knipoog terug. Eindelijk rust.! 

 

Marga Haas (theologe en redactielid van het blad 

Open Deur) 

 

                                        Met vriendelijke groeten, 

                     

                      Loes Siedenburg en Tineke Hupkens 
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