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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. 

 

28 mrt 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich, 

Palmpasen, online via website 

Hoogkarspel 

01 apr 19.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

   Witte Donderdag, online 

    viering 

02 apr 19.30 uur Westwoud, PKN kerk, Goede 

Vrijdag, muzikale medewer-

king van Lennaert Boekweit en 

Andrea Malschaert  

02 apr 19.30 uur Westwoud, H. Martinuskerk, 

   Goede Vrijdag, klein koor 

o.l.v. Hans Weenink 

04 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke 

Borst, Paasviering, m.m.v. Bo 

de Myttenaere op piano 

11 apr 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

 

 

Komende vieringen 

Palmpasen 28 maart 10.00 uur en Witte 

Donderdag 1 april 19.00 uur zijn er online 

vieringen in de kerk van Westwoud en van 

Hoogkarspel. In beide diensten gaat ds Henri 

Frölich voor. 

 

Paasviering 

Zondagmorgen 4 april,  eerste Paasdag, hopen we 
met elkaar fysiek Pasen te vieren in de  

protestantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger is 

dan ds Hanneke Borst.  Bo de Mytttenaere zal   

muzikale medewerking verlenen. 

We gaan ervan uit dat de richtlijnen aangeven dat 

we met een beperkt aantal personen in de kerk 

kunnen zijn.  

Het zou heel fijn zijn als dit weer mogelijk is, we 

kijken er naar uit! 

 

 

 

 

 

Perspectief en veerkracht 

Het blijft helaas nog steeds stil in de kerk. Ons geduld 

wordt op de proef gesteld. Er is nog geen sprake van 

een nieuw begin, hoewel het binnenkort Pasen is en 

Pasen ieder jaar toch zo jubelend en vrolijk van een 

nieuw begin spreekt. We houden hoop, het einde is in 

zicht. Soms klinken de woorden clichématig. Wat houdt 

ons nu echt op de been? Of passen we ons zo goed als 

het gaat aan aan de nieuwe situatie en zijn we er al 

aardig aan gewend? Gaan we gewoon rustig verder? 

Vragen waar we in de veertigdagentijd voor onszelf 

eens goed over kunnen nadenken. Ik merk bij mezelf 

dat er ook gewenning optreedt aan de situatie zoals hij 

nu is. Veel verander je er zelf niet aan. Je probeert er 

het beste van te maken. We houden ons bezig met het 

aanbieden van online-diensten met de beperkte moge-

lijkheden die we hebben. Via de Rotonde of het kerk-

blad proberen we u op de hoogte te houden en wat mee 

te geven. Het is beperkt dat besef ik  heel goed. Via de 

telefoon kan er nog wat persoonlijk contact  

onderhouden worden, maar ook dat werkt lang niet zo 

goed als het elkaar regelmatig ontmoeten in de kerk. 

En toch is het even niet anders. Met de vaccinaties 

waaraan hard gewerkt wordt zie ik wel degelijk licht 

aan het einde van de tunnel. Is de Paasgedachte van 

opnieuw beginnen ineens niet meer zo ver weg. Dat 

biedt perspectief. Hopelijk ervaart u dat net zo.  

Ik kwam een mooi gedicht tegen in de veertigdagenka-

lender van dit jaar en daar wil ik graag mee afsluiten, 

de titel van het gedicht is:   

                                                                

Veerkracht 

Overleven in tijden van nood 

doe je met behulpzaamheid 

Overleven in tijden van pijn 

doe je met verdraagzaamheid 

Overleven in tijden van gebrek 

doe je met creativiteit 

Overleven in tijden van crisis 

doe je met solidariteit 

Niet met strijd 

maar met beleid 

en saamhorigheid 
Els Weeda 

 

Ik wens u alle goeds, sterkte en zegen voor de                

komende (paas)tijd! Tot ziens!    
   Ds Henri Frölich  
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