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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: 

12 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri  

  Frölich m.m.v. koor Vocale 

  Kring Drechterland 

12 mrt 19.30 uur Westwoud, Taizé-viering 

19 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke 

  Borst 

26 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Louise  

  Kooiman 

02 apr 10.00 uur Westwoud, ds Henri Frölich, 

  Palmpasen 

06 apr 17.30 uur Hoogkarspel, Witte  

  Donderdag, Seidermaaltijd,  

  m.m.v. Margret Mathot en 

  Koos Teekens 

07 apr 19.00 uur Westwoud, RK kerk,  

  Goede Vrijdagviering 

08 apr 10.00 uur Noorderlanhuis, ds Hanneke  

  Borst, Paasviering 

 
Komende zondag 

Zondag  12 maart om 10.00 uur is er een viering in de 

protestantse kerk van Hoogkarspel. Voorganger is   

ds Henri Frölich. 

Het Koor Vocale Kring Drechterland (VKD) zal de 

viering ondersteunen met mooie liederen uit hun               

repertoire. Van harte welkom! 

 
Ontmoeting met migranten op 12 maart 

Drechterland Mondiaal organiseert in                          

samenwerking met de protestantse kerk van     Hoog-

karspel op 12 maart van 14.00 tot 16.00 uur  een  bij-

eenkomst in de kerkzaal van de protestantse kerk.  

De missie van de stichting Drechterland Mondiaal is 

onder meer mede-inwoners met een niet -Nederlandse 

culturele achtergrond te ontmoeten en met hen in ge-

sprek te komen om meer begrip en respect voor elkaar 

te kweken.  

Deze zondag zijn de migranten van de gemeente  

 

Drechterland en hun taalmaatjes uitgenodigd. Welkom 

zijn ook de inwoners van Drechterland om met deze 

mensen kennis te maken en in gesprek te komen. De 

derwisjdansers Ahmad  Alkathib en zijn zoon Omar 

zullen een optreden verzorgen.          

 

U kunt zich voor deze middag opgeven via e-mail bij 

Gerard van der Vliet: gkam.vandervliet@quicknet.nl 

Wij hopen dat het een inspirerende middag zal gaan 

worden! 

 

De zin van ds Henri Frölich 

Afgelopen maandag stond er in Trouw in de rubriek: 

De zin van ….een stukje over onze eigen predikant ds 

Henri Frölich. Hierin sprak hij zich uit over ‘de daad 

bij het woord voegen’. Dit betekent voor hem dat hij 

naast zijn halve baan als predikant van de twee                

protestantse gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek en 

Westwoud-Binnenwijzend begonnen is met een                   

opleiding verpleegkunde. 

Dit plan ging borrelen tijdens de lock-downs in de          

coronaperiode. Er kwam niemand meer in de kerk,           

hij nam filmpjes op van zichzelf in een lege kerk.            

Het besef kwam: ‘ik wil iets concreets doen en echt iets 

voor andere mensen betekenen. Bovendien zal de 

wekelijkse kerkdienst in de nabije toekomst op zondag-

morgen om 10 uur niet meer interessant zijn voor een 

volgende generatie. Voor de mensen die nu nog   

diensten bijwonen is het heel waardevol, en ik bedenk 

graag mooie woorden voor de bijbelse boodschap nu. 

Ik ben nog jong, als ik iets anders wil naast het                   

predikantschap moet ik dat nu doen. De keus voor        

verpleegkunde sluit mooi aan bij het humanistische 

waar ik altijd op uit ben, de zorg voor mensen. Over 

twee jaar hoop ik dat ik predikant ben en twee, drie     

dagen in een ziekenhuis werk’. 

 

Henri, we wensen je alle succes met je opleiding, en 

we hopen nog lang te genieten van je mooie vieringen 

in onze kerk! 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Tineke Hupkens en Loes Siedenburg 
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