
 

 

                                                   PROTESTANTSE  GEMEENTE 

 

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692 

email: ahfrolich@gmail.com 

Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601 

Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730, 

email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek 

Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel 

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of  0637229429 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 

De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap 

die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd     

worden. 

    

09 apr 18.00 uur Hoogkarspel, Seideravond, 

  m.m.v. Anima Mea 

10 apr 19.00 uur Westwoud, RK kerk, Goede 

   Vrijdag, oecumenische  

  werkgroep 

11 apr 10.00 uur Noorderlandhuis, Paasviering,  

   m.m.v. het gemengd koor 

12 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

  Paasviering  

   m.m.v. Koor Ooker 
 

 Alle kerkdiensten en activiteiten van de                      

PKN kerken van Westwoud en Hoogkarspel              

vervallen t/m 5 april. Voor wat betreft de           

Seideravond en de Paasvieringen wachten we de 

landelijke berichtgevingen af.  
 

Stilstand 

We leven in heel rare tijden. Een aantal weken gelden 

schreef ik een stukje over het Noorderlicht. In de       

voorjaarsvakantie zaten we een weekje in Noorwegen 

en het hoogtepunt van die reis was inderdaad het zien 

van het Noorderlicht. Een heel bijzonder moment! 

Graag zou ik er nog wat meer over vertellen, maar de 

werkelijkheid van vandaag is zo anders dan we op dat 

moment hadden kunnen bevroeden. Zeker na gister 

toen werd besloten ook alle scholen en horeca in ieder 

geval voor de komende drie weken te sluiten.  De        

ontwikkelingen rond het coronavirus volgden zich in 

razend tempo op. En alle activiteiten van de kerk            

inclusief alle kerkdiensten worden voor de komende 

tijd afgelast. Een ingrijpende maatregel en helaas dat 

het zover moet komen. Dat juist ook kerkdiensten niet 

door kunnen gaan is natuurlijk extra jammer, omdat 

dit bij uitstek bijeenkomsten zijn waar we elkaar         

kunnen ontmoeten en met elkaar mee kunnen leven. De 

komende tijd moeten we dus even creatief zijn. Via de 

telefoon of mail of in schrift kunnen we elkaar hopelijk 

ondersteunen. Onze gedachten gaan natuurlijk vooral 

uit naar de mensen die ziek zijn, al het personeel in de 

zorg, alle mensen die in de moeilijkheden komen door 

alle noodzakelijke maatregelen. 

 

De samenleving zal de komende weken steeds meer tot 

stilstand komen en hopelijk is dat genoeg om de          

pandemie van het corona-virus het hoofd te kunnen 

bieden. 

We leven nog steeds in de veertigdagen tijd en zijn op 

weg naar Pasen.  Sowieso een tijd van soberheid en 

bezinning. Nu dus extra benadrukt door alle                                   

ontwikkelingen. Er stond een mooi en toepasselijk        

gebed in de veertigdagentijd kalender dat ik graag met 

u wil delen! Ik wens u alle goeds en zegen toe in deze 

heftige tijd! 

 

Met hartelijk groet, ds Henri Frölich 

 

Eeuwige, 

Om dat wat echt is en het houdt, bidden we. 

Om werk dat ons niet in armoede achterlaat, 

dat onze magen voedt 

én onze harten oplicht. 

Om eerlijk brood, dat zich laat delen. 

Om woorden die heilig zijn, niemand kapot          

maken, niets bedekken 

open, transparant en licht 

woorden die leven in zich dragen. 

 

Om kwaad dat wegvalt 

om schulden die vergeven worden 

om toekomst die opengaat 

naar een nieuw begin 

voor allen die mee durven gaan. 

 

Om wijsheid bidden wij 

voor leiders en lijders  
en wie het lijden kan verzachten 

ook als de weg zwaar is, 

ook als we beproefd worden 

als het werk schaars is 

het brood oud, 

de toekomst vaag. 

Om dat wat echt is en het houdt bidden we. 

Om Uw nabijheid. 

AMEN 

 

Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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