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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. 

 

18 apr 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw Ina  

                               Broekhuizen-Slot 

    online viering 

25 apr      geen viering 

02 mei       Westwoud, nog niet bekend 

09 mei 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

   onlineviering 

16 mei   Hoogkarspel, geen dienst ivm  

                               Kermis 

23 mei  10.00 uur   Hoogkarspel,1e Pinksterdag 

                               ds Henri Frölich m.m.v 

                               Koos Teekens,orgel en  

                               Margaret Mathot, fluit  

                               

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 18 april om 10.00 uur is er een 

online viering. Voorganger is mevrouw Ina 

Broekhuizen-Slot. Vanaf 09.45 uur is de dienst via 

de website te zien.  

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl  

 

Het is op dit moment moeilijk te zeggen wanneer 

we weer kunnen gaan starten met online-

vieringen.We raden u aan om de berichten 

hierover in de Rotonde en op de website te volgen. 

We hebben hoop dat we in ieder geval met 

Pinksteren weer een fysieke dienst kunnen 
houden. Is het eerder mogelijk omdat de 

besmettingscijfers dalen en het aantal mensen dat 

gevaccineerd is voldoende zijn gestegen, starten 

we natuurlijk eerder. 

 

Aandacht 

De tuinfluiter is een zangvogeltje en behoort bij de 

grasmussen. Vanaf ongeveer mei kun je ze zien en 

vooral ook horen, want ze zijn met name bekend 

vanwege hun prachtige zang. Vandaar waar-

schijnlijk ook hun naam: tuinfluiter. Ze leven in 

dicht begroeide gebieden, zoals parken, tuinen,  

 

struikgewas en bosranden. Hun voedsel bestaat uit 

insecten en bessen. Nu ben ik zelf niet echt een  

vogelspotter, ik zou de tuinfluiter waarschijnlijk 

niet eens herkennen als het vogeltje in onze eigen 

tuin zou zitten. Maar toch kan ik me heel goed  

 

voorstellen dat het een prachtige en rustgevende 

hobby is om gewapend met een verrekijker de  

natuur in te gaan om te wandelen en om vogels te 

spotten. Om daar je aandacht op te richten lijkt 

me zeer ontspannend en goed om te ontsnappen 

aan de waan van de dag en alle drukte die er in en 

om je heen kan zijn. Sinds we aan de tuinfluiter 13 

in Hoogkarspel wonen heb ik de app met als titel 

‘ommetje’ ontdekt. Volgens de hersenstichting is 

elke dag een wandeling maken belangrijk voor je 

fysieke en mentale gezondheid. Je krijgt meer  

productiviteit en energie na het lopen van een  

ommetje. Ook helpt het je te onthaasten en 

verbetert het je creativiteit. De app helpt je er aan 

herinneren om elke dag een wandelingetje te 

maken van minimaal 20 minuten. Meestal  

’s avonds na het eten loop ik door onze nieuwe 

wijk een ommetje. Het is fijn om dan even het 

hoofd leeg te maken, alle indrukken van de dag te 

verwerken en fysiek bezig te zijn. Zo kun je daarna 

ook je eigen aandacht richten op dat wat echt  

belangrijk is. Want het is goed om na te denken 

over waar wij nu onze meeste aandacht aan 

besteden. Aan alles wat ons somber maakt en ons 

mentaal uitput? Of proberen we juist ook  

aandacht te schenken aan dat wat ons energie 

geeft, aan dat wat ons mentaal weerbaarder 

maakt, dat wat ons perspectief biedt en  

vertrouwen in de toekomst? Dat wat je aandacht 

geeft wordt groter is een bekende gedachte. Ik 

denk dat daar heel veel wijsheid in zit en vanuit 

dat perspectief is het dus ontzettend belangrijk 

waar wij onze aandacht op richten, juist nu in de 

lastige tijd waarin we samen leven! 

Ds. Henri Frölich 

 

                               Met vriendelijke groeten, 

               Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/
http://www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl/


 

 

 

 

 

 


