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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. Alle vieringen worden live uitgezonden via 

www.kerkdienstgemist.nl 

 

Vieringen: 

17 feb 09.45 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

  Borst 

19 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri  

  Frölich 

26 feb 10.00 uur Hoogkarspel,  

  ds Henk Haandrikman 

03 mrt 19.00 uur Hoogkarspel,  

  Wereldgebedsdagviering 

05 mrt 10.00 uur Westwoud, pastor Ton 

  Heijboer 

12 mrt 10.00 uur Hoogkarpel, ds Henri Frölich 

12 mrt 19.30 uur Westwoud, Taizé-viering 

19 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke 

   Borst 

 

Noorderlandhuis 

Vrijdag 17 februari is er een viering in het Noor-

derlandhuis. Ds Hanneke Borst is de voorganger. 

 

Komende zondag 

Zondag  19 februari is er een viering in de protes-

tantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger is ds 

Henri Frölich. 

 

Geluk                                                                          

In twee diensten in Westwoud van 31 januari (de 

oecumenische viering) en op zondag 5 februari 

stond de Bergrede van Jezus centraal. Het thema 

van de eerste dienst was: Geluk. Al eeuwenlang 

zijn mensen op zoek naar wat wordt genoemd ‘het 

goede leven’. Hoe kan ik gelukkig zijn? Hoe kan ik 

een goed en een zinvol leven leiden? Wat is ervoor 

nodig dat ikzelf en andere mensen kunnen             

opbloeien (floreren) en vrucht dragen? Grote 

leermeesters in de klassieke oudheid zoals Plato  

 

 

en Aristoteles waren al volop bezig met deze           

vragen.  

Vandaag is dit thema opnieuw actueel. In de     

boekhandel zie je ze ook wel liggen die boeken 

over geluk: bijvoorbeeld ‘hygge: de Deense kunst 

van goed leven’. En: ‘vind je ikagai: breng het          

Japanse geheim voor geluk in de praktijk’.         

Internationaal wordt er veel onderzoek gedaan 

naar positieve psychologie en menselijke ‘bloei’. 

Er wordt ook veel  geschreven over happiness (ge-

lukkig zijn). In de Bergrede (Matteüs vanaf hoofd-

stuk 5) gaat Jezus ook in op de vraag wat ons ge-

lukkig maakt. In zijn beroemde toespraak geeft hij 

richtingwijzers voor wat een goed en vruchtbaar 

leven eigenlijk is en dan vanuit Gods perspectief. 

Jezus zet toch wat anders in dan al die andere 

boeken over geluk! Hij begint niet met de buiten-

kant, met wat we allemaal doen. Hij begint met de 

binnenkant, met wie we zijn. Jezus kijkt naar je 

motieven en diepste overwegingen. Naar de ver-

borgen bron van je handelen. Over geen enkel an-

der bijbel-gedeelte is er zo veel geschreven, nage-

dacht en gepreekt dan de Bergrede. Dat is goed te 

begrijpen! Want zijn we niet allemaal (ergens) op 

zoek naar geluk? Toch is de Bergrede geen simpel 

stappenplan voor ons geluk. Het schuurt en er 

worden eisen gesteld aan ons waaraan we voor 

ons gevoel nooit kunnen voldoen! Hoe zit dat dan 

en wat kunnen we er vandaag mee? Om hierover 

na te denken zal ook komende zondag in  Hoog-

karspel de Bergrede centraal staan maar dan wat 
verder in het hoofdstuk. Ook daar staan genoeg 

uitspraken van Jezus die ons aan het denken wil-

len zetten en die ons een spiegel willen voorhou-

den. Denk maar eens aan de uitspraak van Jezus: 

‘Wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de 

andere toe’ en ‘Heb je vijanden lief’. Kom daar 

maar eens om in onze tijd van polarisatie en can-

celcultuur. Wat hebben deze radicale uitspraken 

van Jezus ons vandaag te zeggen? Dat staat cen-

traal in de dienst van zondag. U bent van harte 

uitgenodigd om de dienst met ons mee te vieren! 

Ds Henri Frölich 
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