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De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap 

die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd     

worden. 

 

26 mei 10.00 uur Hoogkarspel, Jerke de Vries 

02 juni 10.00 uur Westwoud, Mevrouw 

                                    Beatrix Jonker - Voort 

07 juni 19.00 uur        Hoogkarspel Meditatie- 

            vesper, o.l.v. Wilma van  

                                    Ophem     

09 juni 10.00 uur        Hoogkarspel, Pinksteren, 

                                    ds Marius Braamse, m.m.v. 

                                    Bo de Myttenaere op piano 

16 juni 10.00 uur Hoogkarspel, Mevrouw 

   Beatrix Jonker – Voort 

23 juni 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Ton 

   Heijboer 

29 juni 19.00 uur  Westwoud, Openlucht- 

   viering in tuin van  

   De Pastorie 

 

Komende zondag 

Zondag 26 mei om 10.00 uur is er een viering in 

de protestantse kerk van Hoogkarspel, Voorganger 

is de heer Jerke de Vries. 
 

Even voorstellen 

Sinds zondag 

12 mei ben ik 

de nieuwe 

predikant van 

de protes-

tantse ge-

meente Hoog-

karspel en 

Westwoud. 

Mijn naam is 

Henri Frölich, ik ben getrouwd met Suzan en heb 

een dochter van bijna vier: Tessa. We wonen sa-

men in Purmerend.  

Het was zondag 12 mei een feestelijke start.        

Zo’n nieuwe start is om veel verschillende              

redenen heel goed. Voor mij een leuke nieuwe   

 

 

uitdaging, nieuwe mensen, andere omgeving, het-

klinkt  misschien wat clichématig, maar ook in een 

cliché zit toch een kern van waarheid. Hoe dan 

ook: een van die goede redenen is om weer eens 

stil te staan bij hoe ik mezelf zie als predikant. 

Hoe ik daar invulling aan wil geven en wat voor 

mij de kern daarin is. 

Nu is denk voor iedereen wel duidelijk dat een van 

de hoofdpunten van een predikant het uitleggen  

van Bijbelverhalen is en dat je op een of andere 

manier duidelijk kunt maken waarom die aloude 

verhalen ook voor ons vandaag nog van belang 

zijn! 

Mijn taak als predikant zie ik dan ook in het aan 

de slag gaan met die verhalen zodat ze ook voor 

ons vandaag hun zeggingskracht hebben. En       

daarvoor kun je bijvoorbeeld ook heel goed          

gebruik maken van kunst. Ik laat in mijn diensten 

vaak kunstwerken zien die geïnspireerd zijn op 

Bijbelverhalen en dat geeft de kijker en luisteraar 

vaak ook weer de gelegenheid om die verhalen 

weer in een nieuw perspectief te zien en op een of 

andere manier te koppelen aan je eigen leven!        

Als thema voor de dienst had ik gekozen voor 

‘zachte krachten’. De hoop op die zachte krachten 

vormen voor mij namelijk de kern van geloven en 

voor de manier waarop ik predikant wil zijn. De 

zachte krachten juist ook als tegenwicht tegen het 

vaak zo zwart-wit denken van vandaag.                     

Een gedeelte van een heel bekend gedicht van 

Henriëtte Roland Holst verwoordt het zo:  

 

‘De zachte krachten zullen zeker winnen  

in ’t eind -- dit hoor ik als een innig fluistren  

in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren  

alle warmte zou verstarren van binnen.’ 

 

Alle goeds en wie weet tot ziens! 

Ds Henri Frölich 

 

                                          

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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