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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 

20 juni  10.00 uur Hoogkarspel, pastor  

 Louise Kooiman 

27 juni  10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

02 juli   19.30 uur Hoogkarspel, meditatievesper, 

 o.l.v. Wilma van Ophem 

04 juli   10.00 uur Westwoud, dhr Kees van 

 Lenten 

11 juli   10.00 uur Hoogkarspel, pastor Piet Meijer 

18 juli   10.00 uur Hoogkarspel, ds Marijke Kraak 

25 juli   10.00 uur  Hoogkarspel, de heer Kees van 

Lenten 

01 aug  10.00 uur  Westwoud, pastor Cor van der     

                               Spek  

06 aug   10.00 uur  Hoogkarspel, meditatievesper 

o.l.v. pastor Cor van der Spek 

    

   

Komende zondag 

Zondagmorgen 20 juni om 10.00 uur is er een        

viering in de protestantse kerk van Hoogkarspel. 

Pastor Louise Kooiman is de voorganger,zij is        

pastor van de gemeente Enkhuizen.  
 

Sportzomer 

Met een jaar vertraging is het dan eindelijk zover. 

De sportzomer van 2021 is losgebarsten.  

Met onder andere het EK voetbal, Roland Garros,  

Wimbledon, de Tour de France en natuurlijk het 

ultieme doel voor veel sporters de Olympische  

Spelen in Tokio. Met allerlei mitsen en maren 

vanwege de coronaperikelen en de reisbeperkingen 

en zonder al te veel supporters gaat het dan 

eindelijk gebeuren! Ik als sportliefhebber heb er 

naar uitgekeken. Op een of andere manier boeit me 

de competitie, de vele uren training en het in 

spanning toeleven naar een concreet aanwijsbaar 

doel. Allerlei menselijke aspecten van het gewone 

dagelijkse leven komen sterk uitvergroot terug in 

de diverse sporten en toernooien. Het harde  

 

werken, het verlangen naar succes, de opofferings-

gezindheid, de balans tussen trainen en rusten, de 

grote kans op mislukking (er kan maar een de 

echte winnaar zijn!) en het dan toch doorgaan met 

dag in dag uit trainen, de explosie van geluk als 

het ultieme doel behaald wordt! Maar ook het  

omgaan met teleurstelling en verdriet, ik vind het 

prachtig en haal mijn hart op aan al die mooie 

sportevenementen. Natuurlijk sluit ik ook niet mijn 

ogen voor alle negatieve kanten aan de sport van  

tegenwoordig: de macht van het geld, ten koste van 

alles door laten gaan van evenementen, het  

vermengen van sport en politiek, de uitbuiting, het 

misbruik van sporters, het hele dopingprobleem. 

De in mijn ogen fijne kant van sport heeft ook  

zeker zijn schaduwkanten. Toch ga ik genieten van 

deze sportzomer, zeker na een jaar waarin zoveel 

werd afgelast! Afgelopen weekend werd dat hele 

sportgebeuren trouwens wel meteen weer in een 

heel ander perspectief gezet toen tijdens een 

wedstrijd een speler een hartstilstand kreeg en 

medisch personeel op het veld vocht voor zijn 

leven, terwijl iedereen in ontzetting toekeek! 

Wat een schok. Mooi was de verbroedering te zien  

tussen alle spelers en het publiek, de sport zelf was 

even totaal onbelangrijk, het kwetsbare leven van 

een teamgenoot vriend en collega is van een geheel 

andere orde. Hier werd voor het oog van miljoenen 

kijkers heel erg duidelijk: wat is ons leven toch 

uitermate kwetsbaar! De coach van de ploeg  

verwoordde het later mooi: uiteindelijk gaat de zin 

van het leven om de liefde en betekenisvolle  

relaties. De sportwedstrijd en wie er nu eigenlijk 

gewonnen heeft is dan plots totale bijzaak. 

Ik wens u een hele fijne (sport)zomer!  

Ds. Henri Frölich 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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