
 

 

                                                   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.    

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 21 juni staat er om 10.00 uur een  

korte viering door ds Henri Frölich op de website 

vanuit de kerk van Hoogkarspel. In de deze          

viering zal Jaap Klasen herbevestigd worden als                        

administrateur van het College van Diakenen. 

 

Zondagmorgen 28 juni om 10.00 uur is er een 

korte online-viering door pastor Ton Heijboer, ook 

vanuit de protestantse kerk. 

 

Zondagmorgen 5 en 19 juli staan er om 10.00 uur 

korte online-vieringen op het web door ds         

Hanneke Borst vanuit de kerk van Hoogkarspel. 
 

De online-vieringen kunt u bekijken via onze  

website www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 

Met ons gaat het (nog altijd) goed! 

Mijn eerste gemeente als predikant was in het 

mooie, kleine dorpje Stedum in de provincie        

Groningen. Daar vlakbij lag het dorp Uithuizen. 

Daar heb ik jaren muziek gemaakt bij de         

plaatselijke muziekverenging ‘De Bazuin’.          

Wij oefenden altijd in het bijgebouw van de kerk 

in Uithuizen. Met de muziek-

vereniging heb ik eens een       

muzikale dienst voorbereid 

waarin ik de presentatie ver-

zorgde. De heer van Mulligen 

was daar toen de voorzitter van 

de kerkenraad.. Een vriende-

lijke man die wist waar hij het 

over had en die op een            

duidelijk manier leiding gaf  

 

 

aan de kerkenraad van Uithuizen.   

Aan hem moest ik denken toen ik vanmorgen 

(maandag 15 juni) de krant las. Hierin stond     

namelijk een mooi interview met Peter Hein van 

Mulligen over zijn pas verschenen boek: ‘Met ons 

gaat het nog altijd goed’. 

Peter Hein van Mulligen is hoofdeconoom van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij laat           

regelmatig zijn licht schijnen op economische           

ontwikkelingen in Nederland, in de krant, op radio 

en tv en via Twitter. En hij is dus de zoon van de        

voormalig voorzitter van de kerkenraad in             

Uithuizen. We leven wat dat betreft in een kleine 

wereld. De titel van zijn boek lijkt tegen de            

huidige trend in te gaan. We zitten midden in een  

onvoorstelbare crisis waarvan het einde nog  

lang niet in zicht is, de economische crisis die 

daar dan nog op volgt maakt de toekomst nog               

onzekerder. Maar als je uitzoomt van het zwart-

gallige nieuws van de dag ontstaat er toch een wat 

ander beeld volgens van Mulligen. Hij laat in zijn 

boek zien dat het pessimisme niet op feiten is        

gebaseerd. Met statistieken toont hij aan dat tal 

van mythes waarom het zo slecht zou gaan niet 

kloppen. Uiteraard kun je nog steeds ontevreden 

zijn over je eigen leven en op tal van gebieden kan 

het nog veel beter, maar niemand kan na het lezen 

van dit boek beweren dat het met ‘ons’ als geheel 

slecht gaat. Corona of niet: het gaat nog altijd 

goed.  

Wat mij betreft een heel interessant boek en           

ondanks alles is er dus ook wel degelijk positief 

nieuws!  

 

Ds Henri Frölich 

 

Een pessimist ziet een probleem 

in iedere mogelijkheid; 

Een optimist ziet de mogelijkheid 

in ieder probleem 
Winston Churchill 

 

Met vriendelijke groeten,                                                 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg       
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