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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  

04 mrt 19.00 uur Hoogkarspel, wereldgebedsdag. 

                  m.m.v. de oecumenische  

       werkgroep 

06 mrt 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich 

13 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke Borst 

18 mrt 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

  Borst 

20 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

27 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Piet Meijer 

03 apr 10.00 uur Westwoud, ds Mataheru 

 

Wereldgebedsdag  

Vrijdagavond 4 maart om 19.00 uur vieren we in 

de protestantse kerk in oecumenisch verband de 

wereldgebedsdag. Het thema is: Gods belofte.  

Voorganger is ds Henri Frölich. De liturgie komt 

dit jaar uit het comité van Engeland, Wales en 

Noord-Ierland. Na de viering is er gelegenheid om 

na te praten. 

 

Oorlog en Vrede 

Net nu we eindelijk de meeste coronamaatregelen 

achter ons hebben kunnen laten en we dachten dat 

langzamerhand het einde van de crisis na twee 

lange jaren in zicht was staat de wereld opnieuw in 

brand. Oorlog in de Oekraïne! Vluchtelingen-        

stromen komen op gang. Wat een angst en wat een 

ellende. Het perspectief voor de nabije toekomst is 

somber. Dit gaat heel veel mensen raken en 

waarom vraag je je af! In een podcast die ik       

beluisterde gingen theoloog Stefan Paas en de      

bekende terrorismedeskundige Beatrice de Graaf 

met elkaar in gesprek om de huidige situatie te  

duiden. Ook vanuit christelijk perspectief wilden ze 

hun visie delen. Het was een interessant en boeiend 

gesprek onder andere over de geschiedenis van 

oorlog voeren. Daarnaast kwam de persoonlijke 

vraag op of ze ook bang waren, beiden gaven aan 

dat ze vooral meteen in de modus van analyse  

 

 

schoten, maar dat daaronder zeker ook iets van 

angst en ongeloof te vinden was en hoe ga je daar-

mee om en praat je er bijvoorbeeld over met je      

kinderen. Je kunt zo weinig doen. Bidden en hoop 

houden was eigenlijk de samenvatting van het                

gesprek Bidden en hoop houden dat proberen we 

ook elke zondag in de kerk. Het lijkt zo weinig en 

zo niet concreet, maar wat is het belangrijk om dat 

toch te blijven oefenen, alleen maar om de hoop 

niet te verliezen dat uiteindelijk het goede en het 

licht mogen zegenvieren ook al lijkt dat in de         

huidige situatie nog zo ver weg! Ik vond een tekst 

die in simpele maar heldere woorden duidelijk 

maakt waar we op dit moment staan. 
       Ds Henri Frölich  

 

Oorlog 

niemand wil het 

 

Oorlog 

we begrijpen niet waarom 

en al helemaal niet 

waarom met zo veel geweld 

 

Oorlog 

iedereen een verliezer 

 

Vrede 

we verlangen er allemaal naar 

 

Vrede 

in het klein is het soms al lastig 

als dat wat de ander wil of doet 
niet is wat wij willen of doen 

 

Vrede 

het is hard werken 

voor iedereen 

overal 

 

God zegene ons werk 

altijd en overal 

 

 Met vriendelijke groeten,  

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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

