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Vieringen.
10 juli 10.00 uur
15 juli 09.45 uur
17 juli 10.00 uur
24 juli 10.00 uur
30 juli 19.00 uur
07 aug 10.00 uur
14 aug 10.00 uur
21 aug 10,00 uur
28 aug 10.00 uur

Hoogkarspel, pastor Piet
Meijer
Noorderlandhuis, pastor Cor
van der Spek
Hoogkarspel, dhr Kees van
Lenten
Hoogkarspel, Jerke de Vries
Westwoud, oec. werkgroep
Westwoud, oec. werkgroep,
zomerviering
Hoogkarspel, mevrouw Ina
Broekhuizen-Slot
Hoogkarspel, ds Henri Frölich
Hoogkarspel, ds Wim Kievit

Komende zondag,
Zondag 10 juli om 10.00 uur is er een dienst in
Hoogkarspel. Voorganger is pastor Piet Meijer.
Zomertijd
Als ik dit schrijf is het alweer 1 juli! De helft van
het jaar 2022 zit er al op! En wat is er veel
gebeurd de afgelopen tijd. De tijd lijkt voor mijn
gevoel ook steeds sneller te gaan. Maar dat komt
denk ik mede doordat we leven in een roerige tijd
met allerlei problemen en zorgen voor de toekomst.
Daar kun je niet zomaar even afstand van nemen.
Toch zijn normaal gesproken de maanden juni, juli
en augustus maanden van relatieve rust ook
bijvoorbeeld in het kerkelijk seizoen. Natuurlijk
gaan velen –maar ook lang niet allemaal, dus denk
ook aan de achterblijvers - van ons in deze periode
een paar weken op vakantie. Het is een ieder van
harte gegund! Even de werkzaamheden, betaald of
onbetaald, loslaten. Even genieten van een leven

zonder verplichtingen, uitrusten, bijtanken en
opladen. En in het ideale geval is vakantie een
periode van ontmoeten en onthaasten, met
aandacht voor lichaam, ziel en geest. Het mag ook
een periode van bezinning zijn: ben ik, zijn wij,
bezig met de dingen die er echt toe doen, in werk,
gezin, school, vrienden, kerk? In die zin is de kerk en dat zijn wij – natuurlijk nooit echt op vakantie,
want wij nemen onszelf altijd mee.
Eigenlijk kan vakantie ook wel omschreven worden
als het veranderen van bezigheid. Wanneer je
spontaan aan je vakantie denkt, dan denken veel
mensen aan: heerlijk even een tijdje helemaal niets
doen, maar dat is niet waar. En vele mensen
kunnen dat ook helemaal niet. Maar toch is rust
nemen, even vrij nemen, even op adem komen heel
belangrijk.
Tijdens de vakantie heb je de mogelijkheid, om
meer dan anders, te ontdekken wat het betekent dat
heel veel in het leven je gegeven is. Vaak leven we
in drukke tijden een beetje langs mekaar heen. En
juist tijdens de vakantie heb je een periode waarin
je dingen doet die je anders niet gemakkelijk kan
doen, bijv. niet voldoende tijd om stil te zijn, of een
goed boek te lezen, om samen met elkaar een
aantal dagen door te brengen. Vakantie is
veranderen van bezigheid, het is dus zeker niet
niets-doen. Misschien is dat juist in de tijd waarin
we nu leven bij uitstek nodig: veranderen van
bezigheid! Vanaf deze plaats wens ik u met wat u
dan ook gaat doen een heerlijke en ontspannen
vakantieperiode!
Ds Henri Frölich

Met vriendelijke groeten,
Tineke Hupkens en Loes Siedenburg
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