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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. 

 

05 feb  geen meditatievesper 

07 feb  10.00 uur   Westwoud, pkn kerk, ds Henri  

  Frölich, bevestigingsdienst van 

nieuwe ambtsdragers, online te 

volgen via www.pkn-

hoogkarspel-lutjebroek.nl. 

14 feb 10.00 uur Hoogkarspel, de heer Jerke de 

Vries, eventueel online 

21 feb 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw Arja 

Kraal, eventueel online 

 

Geen fysieke vieringen t/m 7 februari 

Vanwege de coronamaatregelen die t/m  

9 februari gelden, zijn er geen fysieke vieringen in 

de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

De komende vieringen  zullen daarom, voor zover 

mogelijk, digitaal worden uitgezonden. 

U kunt u deze vieringen vanuit de protestantse 

kerk van Hoogkarspel volgen via onze website  

Ook de viering van zondag 7 februari vanuit de 

protestantse kerk van Westwoud zal via de            

bovengenoemde website worden uitgezonden.  

Het wordt een bijzondere kerkdienst omdat er vier 

nieuwe ambtsdragers bevestigd zullen worden. Op 

deze manier krijgt de protestantse gemeente 

Westwoud – Binnenwijzend weer een voltallige 

kerkenraad, dit is zeker een felicitatie waard! 

 
Na 9 februari 

We hopen vurig dat de maatregelen na 9 februari  

dusdanig versoepeld zijn, dat we weer mensen 

kunnen ontvangen in onze beide kerken. 

 

Negatief 

Nu ik dit schrijf realiseer ik me dat ik Jan al meer  

dan twintig jaar geleden leerde kennen. Ik was 

toen gastvoorganger in zijn dorpskerk, hij was 

kerkvoogd. Zo heette dat toen nog. Inmiddels is hij 

tuinman. De kerk drijft op mensen zoals Jan. Als 

ik kom aanrijden bij de kerk voor een afspraak  

 

met zijn predikant, leunt hij op zijn schoffel. Op 

zijn dooie gemak. 

Er hangt een kille mist op deze stille morgen, het 

is koud. Maar Jan vertelt dat hij blij is met de tuin 

van de kerk.’Eigenlijk hoeft er nu niets te           

gebeuren, maar het is goed om iets anders te zien 

dan de binnenkant van je huis’. We hebben een 

gesprek zoals er zoveel zijn in deze tijd.                  

Over corona, over beperkingen. 

Jan zegt:’Ik mis de mensen. Uit eten gaan we 

nooit, en vakantie kan me niet schelen. Maar ik 

mis mensen .Mijn vrouw zegt dat ik niet zo         

negatief moet zijn. Maar dat ik er steeds maar de 

moed in moet houden, dat vind ik moeilijk. Nog 

even doorbijten zegt Rutte dan. Maar dat ik het 

zwaar vind mag ik niet zeggen. Dan vinden ze je 

negatief.’ 

Ik weet even niet hoe ik moet reageren, want ik 

herken veel van wat Jan zegt. Ik ken mezelf niet 

als zwaarmoedig of als pessimist. Dat kan ook niet 

als je al dertig jaar werkt in de kerk. Voor mij is 

hoop het mooiste woord van het geloof. Hoop is 

meer dan optimisme. Hopen is geloven dat het 

goed is. Of kan worden. 

Net als ik tegen Jan en mezelf wil gaan preken 

over hoop, is Jan me voor. Hij vertelt dat de  

dochter van zijn tweede vrouw die ochtend        

negatief is getest. Zijn ogen beginnen te twinkelen. 

‘Dat is mooi van deze tijd’, zegt hij. ‘Het meest 

positieve woord in deze tijd is dat je negatief bent. 

Denk daar maar eens over na.’ 

Dat doe ik. En ik deel het met u. Humor om het vol 

te houden. En hoop dat het weer goed zal worden. 

Denk daar maar eens over na.  
Ds Peter Verhoeff 

 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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