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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. 

 

     

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 

19 juli 09.45 uur Noorderlandhuis, pastor Cor         

                                    van der Spek 

 

Zondag 17 juni 

Op zondag 17 juni is de viering in Hoogkarspel.  

Pastor Cor van der Spek gaat in de viering voor. 

Hij vertelt ons het volgende over deze viering: 

Belangrijke inzichten en kennis in ons leven 

kunnen we soms beter tot ons laten doordringen 

als deze verteld worden in een verhaal. 

De symboliek van een vertelling spreekt ons  

duidelijk en helder aan. 

In de bijbel gebeurt dit regelmatig. Het thema van 

de dienst luidt dan ook ‘Zonder gelijkenissen  

vertelde Hij hun niets’ 

Het muziekensemble van Olga en Piet Duin(piano) 

met Caroline van Velzen en Marjo Smit 

(dwarsfluit) zorgen voor de muzikale omlijsting. 

Piet zal ook de samenzang begeleiden. 

 

‘Slotviering’’ 

Op 24 juni om 14.30 uur nemen we met een lach 

en een traan afscheid van Ds Marina. 

 

Op voor huilen (column Ds Marina 

Als ik aan mijn afscheid denk van de mensen in 

mijn beide gemeentes, dan weet ik zeker dat ik het 

niet droog houd. 

Nou is huilen niet zo erg, maar als je alleen maar 

huilt is ook niet leuk. 

Hoe deed ik dat eerder? Ja, bij begrafenissen van 

dierbaren huilde ik op voorhand, zeker als ik de 

begrafenis moest leiden of een verhaal moest doen. 

Bij de begrafenis van mijn eigen broer ben ik het in 

memoriam gaan schrijven ’s nachts naast de kist, 

waar hij in lag. 

Bij de begrafenis van Jos Brink heb ik van te voren 

al zijn tv uitzendingen gezien die er maar op de 

buis waren, ook degene die ik vreselijk vond. En 

dan kan ik heel goed huilen. 

Bij de begrafenis van mijn beste vriend heb ik 

samen met zijn partner de film van hun huwelijk 

bekeken en tranen met tuiten gehuild.  

Maar dat kan nu niet, er valt nog niet zo veel te 

huilen, want ik zie al die mensen nu nog. Ze zijn 

nog om mij heen en in de buurt.  

Het is in deze tijd wel telkens een stukje afscheid 

nemen, de laatste keer dit…de laatste keer dat…., 

de op een na laatste column…. 

Ook een heel mooie tijd, een tijd van terugblikken, 

oogsten en ook de vrijheid voelen van daarna. Niks 

meer moeten, geen deadlines, geen wekker….Nou 

ik ga er maar bloid op an…. 

 

 Water 

Als met water zelf, met de gedachte 

spelen dat je ooit en eindelijk 

zult weten wat het is 

 

Het is regen geweest, een rivier, een zee, 

hier was het, hier heb ik het gezien 

 

en zie ik water en weet niet wat het is. 

 

Open Deur juni 2018 (Rutger Kopland) 

 
                                          Met vriendelijke groeten, 

                       Loes Siedenburg en Tineke Hupkens     

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


  

 

 

 

 

 

            


