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Vieringen. 

17 juni  09.45 uur    Noorderlandhuis,  

                                 ds Henri Frölich 

19 juni 10.00 uur     Hoogkarspel, pastor 

                                Ton Heijboer 

26 juni  10.00 uur    Hoogkarspel, ds Henri Frölich 

03 juli   10.00 uur    Westwoud, ds Henri Frölich 

10 juli   10.00 uur    Hoogkarspel, pastor Piet    

                                 Meijer  

15 juli    09.45 uur   Noorderlandhuis, pastor Cor  

                                van der Spek  

17 juli    10.00 uur  dhr Kees van Lenten  

 

Komende zondag, 

Zondag 19 juni is er om 10.00 uur een dienst in 

Hoogkarspel. Voorganger is pastor Ton Heijboer.                   

Perspectief (Ds Henri Frölich) 

Wat is jouw doel voor maandag? ‘Ik hoop dat ik 

maandag 300 meter mee kan lopen, dan is mijn tocht 

geslaagd!’. Deze uitspraak ving ik op toen ik toevallig 

bij de laatste bespreking was van MS-patiënten die zich 

voorbereiden op de klimmen tegen MS-tocht gepland 

op maandag 6 juni. De tocht waarop ik me de afgelopen 

maanden ook had voorbereid. Mijn doel was om de 

Mont Ventoux 3 keer vanuit drie verschillende dorpen 

te beklimmen. Daarmee was ik bezig. Had ik me goed 

genoeg voorbereid? Was het maandag niet te warm? 

Kon ik het aan, werd het niet te zwaar? Gedachten die 

me best een beetje zenuwachtig maakten voor die dag. 

Maar ik werd door de uitspraak van deze MS-patiënt 

toch even met beide benen op de grond gezet. Wat een 

ander perspectief! En dat niet alleen voor deze tocht 

maar voor het hele leven. Wat je zelf vaak als 

vanzelfsprekend ervaart, een goede gezondheid 

bijvoorbeeld, is zo kwetsbaar en zo anders voor een 

MS-patiënt (en andere chronische zieken). Daarom 

alleen al is het voor mij goed om met zo’n evenement 

als klimmen tegen MS mee te doen om me daar bewust 

van te laten zijn! Dit alles schoot door m’n hoofd toen 

ik maandag 6 juni startte in Malaucene voor wat een  

 

lange, warme maar ook onvergetelijke dag zou worden. 

Bij de eerste bocht zag ik al een klein groepje mensen 

lopen naast iemand met een rolstoel, de eerste meters 

duwden zij samen een patiënt naar boven. Vlaggen 

werden gezwaaid, met een lach en een traan kwam de 

hele stoet in beweging! Het tafereel raakte me. Ik zette 

zelf nog maar eens extra hard aan misschien wel om 

opkomende emoties snel weer de kop in te drukken. Ik 

had zelf ook een missie. Drie keer die lange, zware, 

prachtige maar ook meedogenloze berg op. Een klim 

van drie keer 21 kilometer met sterke 

stijgingspercentages tot 11 a 12 procent. Zowel fysiek 

als mentaal moet je goed in orde zijn om het te redden! 

Ondertussen leef je mee met andere leden uit je team 

(Grunn MoveS was en is mijn team!). Ieder met zijn of 

haar eigen doel en uitdaging. Op zo’n dag zijn er 

ongelofelijk veel verhalen te vertellen! Iedereen heeft 

een eigen verhaal, een eigen perspectief. Van 

doorzettingsvermogen, van het halen van het doel, van 

tegenslagen, van er toch weer sterker uitkomen. Van 

opluchting, van trost op jezelf zijn! Dat het beter ging 

dan vooraf gedacht. Van meeleven met anderen die 

pech onderweg kregen. Van je met elkaar verbonden 

voelen. Zelf heb ik mijn doel gehaald! Het was warm en 

het was afzien, maar het ging erg goed. Alle 

voorbereidingen wierpen zijn vruchten af. 

De verzorging onderweg was uitstekend, de 

aanmoedigingen van medefietsers en lopers sleepten me 

door de moeilijke momenten. De mensen die je 

opvingen op de top waren geweldig enthousiast. 

Kortom een bijzonder geslaagd evenement!  

Hopelijk helpt het ophalen van geld voor meer 

onderzoek uiteindelijk ook om het perspectief van MS-

patiënten op stabilisering of zelfs genezing van hun 

ziekte te verbeteren! Moe maar voldaan reed ik de 

volgende dag in de auto weer weg van die berg, via 

mijn achteruitkijkspiegel werd het langzaam een klein 

stipje aan de horizon. Met een berg aan ervaringen 

rijker en nieuwe perspectieven reed ik huiswaarts! 

                          Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 

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