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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 
 

Vieringen 

09 mei  10.00 uur  Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

  online viering 

16 mei    geen viering 

23 mei  10.00 uur Hoogkarspel, Pinksterviering

 ds Henri Frölich, m.m.v. 

 Maragret Mathot en Koos 

Teekens 

29 mei  19.00 uur Westwoud, PKN Kerk,  

 ds Henri Frölich,  

 oecumenische viering 

04 juni  19.30 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

 Meditatievesper 

06 juni  19.30 uur Westwoud, ds Henri Frölich 

 

Komende zondag 

Zondagmorgen 9 mei om 10.00 uur gaat ds Henri 

Frölich voor in een online-viering vanuit de PKN 

kerk in Hoogkarspel.  

 

We hopen met Pinksteren weer een fysieke 

kerkdienst te kunnen houden! 

 

Je hoeft alleen maar te leven 

Ik kwam graag bij hem. Zijn huisje stond een 

eindje buiten het dorp en ook een eindje buiten de 

tijd. De stoelen, tafels en kasten waren hem in zijn 

lange leven altijd trouw gebleven en hij hen. 

Waarom zou je meubelstukken wegdoen die niet 

stuk zijn? 

 

Hij leefde sober. Veel had hij niet nodig.  

Zijn vrouw was jaren terug overleden en zijn  

kinderen waren allang het huis uit. Hij had nog 

nooit de zee gezien. Veel te ver, vond hij, vanuit de 

Achterhoek waar hij woonde. Hij was wel eens in 

Duitsland geweest, maar dat was maar acht 

kilometer fietsen. Verder dan dertig kilometer was 

hij nooit van huis geweest. Waarom zou hij? 

Sommige mensen begrepen hem niet: waarom  

 

wilde hij niet meer van de wereld leren kennen?  

Maar hij begreep al die mensen niet die zich in 

volle vliegtuigen propten om te reizen naar        

exotische culturen die ze toch nooit echt zouden    

leren kennen.  

 

Waarom zou je ver reizen om ergens anders         

interessante landschappen te zien? Van achter zijn 

tafel bij het raam keek hij uit op velden en             

houtwallen. Welke reis zou het winnen van het        

aandachtige kijken naar de vogels, de vossen en al 

die andere dieren om hem heen? 

 

Zelfontplooiing? Hij vond dat je door gewoon te      

leven, je vanzelf ontplooide. Je denkt toch nooit 

niet? Daar hoef je niks extra’s voor te doen. Een 

leven lang leren? Om te leren hoef je alleen maar 

te leven. 

Die man leek met zichzelf samen te vallen. Ik kwam 

graag bij hem. 

 
Stephan de Jong  

predikant en o.a. redactielid van de Open Deur 

 

 

Iets leren is voor mij 

dé manier om mij uit 

mijn persoonlijke ‘put’ te halen, 

om me uit mezelf te trekken 
 

Holkje van der Veer 

 

 

De grootste hindernis om iets te leren 

is de overtuiging dat je niet meer 

kunt leren 
Sandra Lee Bartky 

 

 

 

Afleren is ook leren 
 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

