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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.    

In verband met het Coronavirus gaan onze 

kerkdiensten in ieder geval t/m 1 september 

niet door. De regels voor kerken zijn dermate 

streng dat wij het niet aandurven om reguliere 

kerkdiensten te houden.  

 

Zondagmorgen 7 en 21 juni staan er om 10.00 uur 

korte vieringen door ds Henri Frölich op de       

website vanuit de kerk van Hoogkarspel.  

Zondagmorgen 5 en 19 juli staan er om 10.00 uur 

korte vieringen door ds Hanneke Borst vanuit de 

kerk van Hoogkarspel. 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 

Weinig inspiratie 

In het kerkelijk jaar zitten we tussen Hemelvaart 

en Pinksteren. Normaal gesproken een tijd dat 

vele mensen erop uit trekken. Op de fiets               

bijvoorbeeld. De afgelopen jaren heb ik op            

Hemelvaartsdag vaak meegedaan met de             

Noorderrondrit. Een wielertocht van                         

150 kilometer door het prachtige Groningse             

landschap. Voor mij was het ook altijd een goede 

voorbereiding op de fietstochten in Frankrijk.         

Helaas gaan al die activiteiten dit jaar niet door.           

In alle ellende die mensen deze tijd overkomt is 

dit maar iets kleins natuurlijk, maar toch vind ik 

het enorm jammer. Juist uit zulke doelen, zulke 

activiteiten en zulke sportieve uitdagingen haal ik 

vaak mijn inspiratie. Ik merk dat zonder deze 

vooruitzichten de inspiratie soms een beetje          

wegsijpelt. Waar zal ik het nu eens over hebben in 

mijn column? Dat is best lastig! Zonder veel           

onderling contact is het nodig in jezelf te zoeken 

naar bronnen van inspiratie. Gelukkig is er als je 

zoekt ook veel te vinden! Ik lees ook graag en dat 

komt natuurlijk goed uit in deze tijd. Vaak lees ik 

boeken in het kader van mijn werk en er             

verschijnen regelmatig mooie en inspirerende          

boeken op het gebied van zingeving.                                           

   

 

Een heel mooi voorbeeld hiervan is het boek ‘De 

Zin van het leven’. In september 2018 schreef 

Volkskrant-journalist en schrijver 

Fokke Obbema een aangrijpend 

artikel over de hartstilstand die hij 

het jaar daarvoor had gehad. 

Deze ervaring riep bij hem zelf 

grote levensvragen op, wat resul-

teerde in een interviewserie.              

Obbema schreef een boek over 

deze prikkelende gesprekken met 

zeer uiteenlopende                      

gesprekspartners, waarbij                               

de eerste vraag steeds luidde: ‘Wat is de zin van 

ons leven’. Een prachtig boek vol diepe wijsheden 

vanuit heel verschillende perspectieven. En zeker 

een aanrader om te lezen en inspiratie op te doen! 

Ik wens u alle goeds en veel inspiratie voor de           

komende tijd! 

 

Ds Henri Frölich 
 

 

We zullen doorgaan (fragment) 

 

We zullen doorgaan, met de stootkracht van de  

milde kracht 

We zullen doorgaan, in de sprakeloze nacht 

We zullen doorgaan, we zullen doorgaan 

We       We zullen doorgaan, tot we samen zijn                                

We zullen doorgaan met de weifelende zekerheid 

Om door te gaan, in een sprakeloze tijd 

We zullen doorgaan, we zullen doorgaan                 

We zullen doorgaan tot we samen zijn 

  Ramses Shaffy                                                              

uit de liederen van Ramses Shaffy 2003      

 

 

 

Met vriendelijke groeten,                                                 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg      
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